
 
На основу члана 7. Закона о озакоњењу објеката ("Службени гласник РС", бр.96/15) и члана 22. а у 

вези са чланом 21. став 3. Одлуке о општинској управи општине Врњачка Бања ("Службени лист општине 
Врњачка Бања", број 21/2014), Заменик начелника општинске управе општине Врњачка Бања, на предлог 
грађевинске инспекције, доноси следећи 
 

 
П  Р О Г Р А М 

 
ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА, 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Овим програмом прописује се поступак и начин пописа незаконито изграђених објеката на територији 
општине Врњачка Бања (у даљем тексту попис). 

Попис спроводи комисија са пописивачима, по зонама које су утврђене овим Програмом. 
Комисију за попис са пописивачима именује Заменик начелника општинске управе. 
 
 

II ЗОНЕ ПОПИСА 
 

Попис ће се вршити по следећим зонама (у оквиру којих су формирани пописни кругови): 
ОПИС ГРАНИЦА ЗОНЕ 1 

  
Граница ове зоне почиње на раскрсници улице 15. октобра и улице Кнеза Милоша, код куће 
Ковачевић Бранка и Небојше коју обухвата и простире се улицом Кнеза Милоша према центру 
Бање, обухватајући њену десну страну све до моста на Липовачкој реци. Одавде граница иде 
узводно Липовачком реком до ушћа Липовачког потока у Липовачку реку а затим узводно 
Липовачким потоком до старог пута за Ново Село односно до краја Београдске улице. Одавде 
наставља у истом правцу, југозападно, границом са К.О. Врњачка Бања и К.О. Липова а затим у 
правцу истока тако да поново долази до Липовачког потока обухватајући кућу Васић Славољуба, 
Броћовић Милутина, Карамарковић Милорада и Томислава и Шућур Слободана и Душана. 
Граница поново иде узводно Липовачким потоком до близу пута за Липову т.ј. до куће Јовковић 
Лепосаве и Небојше коју обухвата па скреће на север и иде сеоским путем око 60 метара а затим 
скреће на северозапад и границом између Липове и Врњачке Бање излази на главни пут Врњачка 
Бања – Рсовци, обухватајући кућу Спасић Станислава из Приштине и парцеле Рајковић Благоја и 
Петковић Драгољуба. Овим путем граница иде према Врњачкој Бањи око 90 метара до раскрснице 
а затим сеоским путем у правцу северозапада, долази до Дубоког потока. Даље граница наставља 
правцем севера, низводно, Дубоким потоком све до Општинске шуме и захватајући окућницу 
Милосављевић Вукомана излази на «кружни пут», т.ј. продужетак улице Боре Васиљевић и 
наставља овим путем у правцу североистока око 300 метара, до улице Боре Васиљевића. Овом 
улицом граница долази до улице Велибора Марковића, прелази преко ње и обухватајући кућу 
Јелић Михајла и насеље « Солидарност », долази до улице 15. октобар да би овом улицом дошла 
до улице Кнеза Милоша код куће Ковачевића где је ова зона и почела. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 1 
 

Граница овог пописног круга почиње у улици Кнеза Милоша код Ауто мото друштва које не 
обухвата и простире се, у правцу севера, улицом Велибора Марковића све до улице Боре 
Васиљевића. Ту граница скреће десно и захватајући кућу Јелић Михајла долази до насеља   
«Солидарност», затим, скреће у правцу југа па онда североистока тако што обилази насеље 
«Солидарност» које не обухвата и долази до улице 15. октобар. Њом продужава у правцу 
југоистока и долази до улице Кнеза Милоша, обухватајући кућу Ковачевић Бранка и Небојше, где 
скреће десно, граница наставља улицом Кнеза Милоша према кружном току, све до Ауто мото 

 



друштва одакле је и почео овај пописни круг.  
 

ПОПИСНИ КРУГ 2 
 

Граница овог пописног круга почиње од моста на Липовачком потоку у улици Жике Ваљаревића и 
простире се у правцу северозапада улицом обухватајући кућу Кандић Животе. Затим граница 
наставља улицом Жике Ваљаревића све до шуме обухватајући кућу Влајковић Славољуба и 
Мирослава па скреће управцу запада и асфалтним путем долази до куће Јевремовић Радослава из 
Београда коју не обухвата и даље иде брдом изнад куће Јочић Томислава коју не захвата. Овде 
граница скреће у правцу североистока и наставља овим, «Кружним» путем све до куће Лапчевић 
Рајке, коју обухвата, и скретајући у правцу југоистока, путем, пролази поред гробља и долази до 
капеле коју обухвата па наставља десно у правцу југа у дужини од око 300 метара. Ту се спушта све 
до куће Милетић Драгана коју не обухвата па продужава на југ Јастребачком улицом све до 
Краљевачке улице т.ј. Липовачке реке где скреће десно и продужава узводно Липовачком реком и 
малим делом узводно Липовачким потоком све до моста на Липовачком потоку где се пописни 
круг завршава. 
  

ПОПИСНИ КРУГ 3 

Граница овог пописног круга почиње у улици Зелени булевар код капеле коју не обухвата и 
наставља правцем улице Зелени булевар све до раскрснице са Краљевачком улицом односно до 
Липовачке реке. Одавде граница наставља узводно Липовачком реком  до раскрснице Краљевачке 
и Јастребачке улице где продужава на север Јастребачком улицом и долази до куће Милетић 
Драгана коју обухвата. Граница продужава на север уз брдо неких 300 метара и долази до улице 
Зелени булевар, код капеле, где је и почетак пописног круга. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 4 
 
Граница овог пописног круга почиње на раскрсници Зеленог булевара и Радничке улице иде 
Зеленим булеваром, затим пролази поред гробља и наставља све до потока «Јаруге» позади 
окућнице Перовић Властимира – Цакана. Захватајући ову окућницу граница продужава у правцу 
североистока па истока све потоком «Јаруга» односно улицом Др Љубинка Ђорђевића до улице 
Хероја Маричића код Основне школе «Попински борци» коју не обухвата. Одавде граница иде 
овом улицом у правцу југа, до раскрснице са Радничком улицом где наставља у правцу запада 
Радничком улицом и долази до улице Зелени булевар где се завршава овај пописни круг. 

 
   
   
   

ПОПИСНИ КРУГ 5 
 
Граница овог пописног круга почиње на раскрсници улице Боре Васиљевића и улице Хероја Маричића код 
модне куће «Елегант» Мирослава Драшковића коју не обухвата, иде прво, правцем југа улицом Хероја 
Маричића до раскрснице поред дворишта Основне школе,  онда лево у правцу југоистока око 100 метара, 
истом улицом, па  опет лево правцем североистока, чиме заокружује школско двориште. Граница даље 
наставља неасфалтираним путем (прилаз за стамбене зграде) и иде све до зграде са кћ.бр. 9 у улици Велибора 
Марковића, затим скреће десно, пролази поред продавнице боја коју обухвата и долази до улице Велибора 
Марковића. Граница продужава на север  улицом Велибора Марковића све до раскрснице са улицом Боре 
Васиљевића којом се граница даље простире у правцу запада и долази до раскрснице са улицом Хероја 
Маричића где је и почетак овог пописног круга. 

 
ПОПИСНИ КРУГ 6 

 
Граница овог пописног круга почиње у улици Кнеза Милоша код бившег «Југопетрола», сада кладинице 
«Моцарт» коју не обухвата и простире се улицом Хероја Маричића у правцу северозапада у дужини од око 
150 метара где скреће десно, правцем североистока, асфалтним путем који се налази јужно од дворишта 
Основне школе. Граница наставља неасфалтираним путем (прилаз за стамбене зграде), све до зграде са кћ. бр. 



9 у улици Велибора Марковића коју не обухвата, затим  скреће десно, пролази поред продавнице боја коју не 
обухвата и долази до улице Велибора Марковића којом наставља у правцу југоистока до улице Кнеза Милоша 
код Ауто мото друштва. Граница наставља правцем југозапада, улицом Кнеза Милоша, све до кладинице 
«Моцарт» где се пописни круг завршава. 

 
ПОПИСНИ КРУГ 7 

 
Овај пописни круг обухвата северни део насеља «Солидарност», односно зграде: 
С - 7, С - 8, С - 9, С - 10, С - 11  и  С -12  у  улици Кнеза Милоша.  

 
ПОПИСНИ КРУГ 8 

 
Овај пописни круг обухвата јужни део насеља «Солидарност», односно зграде: 
 С - 1, С - 2, С - 3, С - 4, С - 5  и  С -6  у  улици Кнеза Милоша. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 9 
 
Граница овог пописног круга почиње од моста на Липовачком потоку у улици Жике Ваљаревића и простире 
се узводно Липовачким потоком 200 метара, пролазећи поред цвећаре Ј.П. «Бели Извор» коју не обухвата, 
затим скреће у правцу северозапада захватајући «Јакшићеву» стамбену зграду (кћ. бр. 41-а, улица 
Јастребачка). Ту граница излази на пут за Липову, којим продужава око 30 метара па је  пресеца, наставља 
улицом Друге пролетерске дивизије и задржавајући правац северозапада долази до куће Вранешевић Драгана 
и Мире коју не обувата. На том месту граница скреће десно и улази у улицу Жике Ваљаревића, где иде прво 
правцем истока па онда југоистока и спушта се до моста на Липовачком потоку у улици Жике Ваљаревића, 
одакле је и почео овај пописни круг. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 10 
 
Граница овог пописног круга почиње на Липовачком потоку код куће Митковић Србољуба ( кћ. бр. 41/а –  ул. 
Јастребачка, око 100 метара западно од стакленика Ј.П. Бели извор) коју обухвата и простире су узводно 
Липовачким потоком у правцу југозапада све до Београдске улице. Затим, наставља истим правцем, границом 
између К.О. Врњачка Бања и К.О. Липова обухватајући куће Васић Славољуба – Трте и Броћовић Милутина. 
Онда граница скреће у правцу истока и долази поново до Липовачког потока захватајући куће Карамарковић 
Милорада и Томислава као и куће Шућур Слободана и Душана, где наставља узводно Липовачким потоком 
до близу пута за Липову односно до кућа Јовковић Лепосаве и Небојше које излазе на улицу Цане Бабовић. 
Обухватајући њу, граница скреће у правцу севера и иде сеоским путем око 60 метара одакле наставља 
правцем северозапада, границом са Липовом и излази на главни пут Врњачка Бања – Рсовци, захватајући кућу 
Спасић Станислава из Приштине и парцеле Рајковић Благоја и Петковић Драгољуба. Овим путем граница иде 
према Врњачкој Бањи, до раскрснице, око 90 метара а потом скреће у правцу северозапада и сеоским путем 
долази до Дубоког потока. Граница продужава низводно, Дубоким потоком, око 650 метара до пута испод 
окућнице Думановић Светозара и Александра, коју обухвата и продужава у правцу истока, овим путем, где 
излази на раскрсницу «кружног» пута и пута који долази од гробља. Овде граница скреће у правцу југозапада 
и «кружним» путем стиже до куће Јочић Томислава, коју обухвата скрећући у правцу југоистока, иде брдом 
изнад кућа па долази до асфалтираног пута у Батином забрану обухватајући куће Јевремовић Радослава из 
Београда и Вранешевић Драгана и Мире. Ту граница наставља улицом Друге пролетерске дивизије око 240 
метара и силази до главног пута Липова – Врњачка Бања, продужава њим око 30 метара и не мењајући правац 
долази до Липовачког потока код куће Митковић Србољуба где је и почео овај пописни круг. 

 
ПОПИСНИ КРУГ 11 

 
Граница овог пописног круга почиње на раскрсници улице Хероја Маричића и улице Боре Васиљевића код 
куће Драшковић Мирослава коју обухвата и простире се улицом Хероја Маричића, у правцу југа, до О.Ш. 
«Попински борци» т.ј. до куће Величковић Славољуба из Јасиковице. Обухватајући ову кућу граница скреће у 
правцу запада и југозапада и наставља узводно потоком «Јаруге», који се поклапа са правцем улице Др 
Љубинка Ђорђевића и у наставку Горанске улице, све до куће Обрадовић Добриле. Ту граница скреће у 
правцу севера око 100 метара, долази до куће Лазовић Горана и Стојков Зорице у улици Боре Васиљевића и 



асфалтним путем, у правцу севрозапада, излази на «кружни» пут. Одавде граница скреће десно у правцу 
севароистока око 110 метара па опет скреће десно и продужава низ улицу Боре Васиљевића све до раскрснице 
са улицом Хероја Маричића код куће Мирослава Драшковића где се овај пописни круг завршава. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 12 
 
Граница овог пописног круга почиње код куће Обрадовић Добриле у Горанској улици (кћ. бр. 13/б), код 
потока «Јаруге» и простире се узводно, овим потоком, све до пута који долази од гробља код куће Перовић 
Властимира – Цакана коју не обухвата. Овде граница скреће у правцу северозапада, простире се овим путем 
до раскрснице са «кружним» путем (улица Жичка), пресеца је и наставља истим правцем све до «Дубоког 
потока» испод т.ј. код окућнице Думановић Светозара и Александра коју не захвата. Затим, граница наставља 
низводно, Дубоким потоком, у правцу североистока око 600 метара до окућнице Милосављевић Вукомана. 
Обухватајући њу, граница скреће десно, у правцу југоистока и  долази до «кружног» пута којим наставља 
правцем североистока све до куће Живанић Зорана у улици Боре Васиљевића коју захвата и скреће десно 
улицом Боре Васиљевића у дужини од око 100 метара, укључујући куће Милојевић Милана и Лазовић Горана 
и Стојков Зорице. Граница продужава правцем југа и излази на поток «Јаруге» код куће Обрадовић Добриле 
коју не обухвата  где је овај пописни круг почео. 

 
ПОПИСНИ КРУГ 13 

 
Граница овог пописног круга почиње од моста на Липовачкој реци код пијаце и обухватајући куће Перовића 
простире се улицом Зелени булевар око 130 метара, затим скреће десно, захватајући кућу Томислава 
Топличића и продужава улицом Владана Благојевића, правцем североистока, све до куће Цветковић Новице. 
Овде граница поново скреће десно и спушта се  до Краљевачке улице захватајући стамбену зграду «Дрвару» 
одакле иде Краљевачком улицом  према пијаци односно узводно Липовачком реком све до моста на 
Липовачкој реци где је и почео овај пописни круг. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 14 
 
Граница овог пописног круга почиње у улици Зелени булевар изнад куће Томислава Топличића коју не 
обухвата, иде улицом Зелени булевар око 100 метара, скреће десно,  правцем североистока, Радничком 
улицом и излази на улицу Хероја Маричића код дворишта О.Ш. «Попински борци». Граница наставља 
улицом Хероја Маричића у правцу југоистока све до почетка Врњачке улице код бившег «Југопетрола». 
Обухватајући бивши «Југопетрол» сада  ресторан «Дукат» и паркинг простор граница наставља узводно 
Липовачком реком, затим код моста на Липовачкој реци, пресеца Краљевачку улицу код стамбене зграде 
«Дрвара» коју не обухвата и натавља асфалтним путем, у правцу северозапада око 80 метара. На том месту 
граница скреће лево, улицом Владана Благојевића, одакле долази до Улице Зелени булевар код куће 
Томислава Топличића где се завршава овај пописни круг.  
 
 

ОПИС ГРАНИЦА ЗОНЕ 2 
 
Граница ове зоне почиње од моста на Врњачкој реци код « Швајцарије » и простире се низводно, Врњачком 
реком до ушћа Липовачке реке у њу. Одавде граница скреће узводно Липовачком реком око 30 метара, до 
моста односно почетка улице Кнеза Милоша и у правцу североистока наставља овом улицом обухватајући 
његову десну страну све до кланице коју обухвата па скреће на југоисток и долази до Врњачке реке. Затим у 
правцу североистока наставља низводно Врњачком реком око 100 метара где скреће на југоисток 
обухватајући «Аутопревоз» и ГРО «Рад» долази до пута на « Рају ». Овим путем у правцу североистока а 
према кући Марковић Миљојка из Грабовца, граница иде око 30 метара све до границе К.О. Врњачка Бања и 
К.О. Руђинци, потом скреће на југ и обухватајући парцелу Стојковић Илије и куће Петровић Зорана и 
Драгана, Савић Животе, Симонић Руже и Митић Петра, долази до Олимпијске улице, наставља њом у правцу 
истока око 80, затим скреће на југ захватајући окућницу Миленковић Милостиве и границом између К.О. 
Врњачка Бања и К.О. Руђинци, долази до Моравске улице код куће Белић Бранка. Обухватајући ову кућу 
граница продужава Моравском улицом у правцу југозапада све до раскрснице код « Пахуљице «. Од ове 
раскрснице граница иде улицом Пролетерских Бригада у правцу северозапада укључујући њену десну страну 
све до моста на Врњачкој реци код « Швајцарије « где је и почетак ове зоне. 



 
ПОПИСНИ КРУГ 1 

 
Граница овог пописног круга почиње од моста на Врњачкој реци код ресторана «Швајцарија» и простире се 
низводно Врњачком реком, до ушћа Липовачке реке у њу. Одавде граница скреће и иде узводно Липовачком 
реком око 30 метара до моста односно почетка улице Кнеза Милоша, онда скреће у правцу североистока и 
наставља овом улицом обухватајући њену десну страну све до улице Милоша Обилића код Ауто мото 
друштва. Овде граница продужава, правцем југоистока, улицом Милоша Обилића и долази до улице Цара 
Душана где скреће у правцу југа и овом улицом стиже до улице Пролетерских бригада. Ту граница иде 
правцем запада, улицом Пролетерских бригада где долази до моста на Врњачкој реци чиме се завршава 
пописни круг. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 2 
 
Граница овог пописног круга почиње од раскрснице Олимпијске и Косовске улице код куће Милојевић 
Драгоја и Мирољуба коју не обухвата али захвата стамбене зграде «Рај». Даље се простире Косовском 
улицом, у правцу југа све до улице Попински борци. Одавде граница наставља улицом Попински борци у 
правцу југозапада и запада и долази до Олимпијске улице код куће Стојковић Драгослава и Мирољуба коју 
обухвата и скреће у правцу североистока, Олимпијском улицом, и стиже до Косовске улице код куће 
Милојевић Драгоја и Мирољуба где је и почетак овог пописног круга. 

 
ПОПИСНИ КРУГ 3 

 
Граница овог пописног круга почиње од раскрснице улица Пролетерских бригада, 1. маја и Олимпијске улице 
и простире се улицом 1. маја у правцу севера све до улице Милоша Обилића код виле «Здравље» коју 
обухвата. Наставља улицом Милоша Обилића, уз брдо, у правцу истока и југоистока, до Олимпијске улице, 
онда продужава правцем југозапада, Олимпијском улицом, да раскрснице са улицом 1. маја и Пролетерских 
бригада одакле је и почео овај пописни круг. 

 
ПОПИСНИ КРУГ 4 

 
Граница овог пописног круга почиње од раскрснице улица Пролетерских бригада, 1. маја и Олимпијске улице 
и простире се улицом Пролетерских бригада, у правцу запада, до улице Цара Душана код хотела «Фонтана» 
кога обухвата. Овде граница наставља улицом Цара Душана у правцу севера и долази до улице Милоша 
Обилића где скреће у правцу југоистока и овом улицом долази до улице 1. маја код виле «Здравље» коју не 
обухвата. Затим, граница продужава правцем југа и улицом 1. маја долази до раскрснице са улицом 
Пролетерских бригада и Олимпијском улицом где је и почетак овог пописног круга. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 5 
 
Граница овог пописног круга почиње у улици Кнеза Милоша код кружног тока и простире се у правцу 
североистока овом улицом све до бензинске пумпе «Елп» и кланице које захвата и скреће у правцу југоистока 
до Врњачке реке. Граница наставља низводно Врњачком реком око 100 метара (иза «Арене») где скреће у 
правцу југоистока и обухватајући Р.О. «Аутопревоз» и Г.Р.О. «Рад» као и спортску халу «Владе Дивац» 
долази до пута на Рају  т.ј. улице Рај којом продужава до Олимпијске улице. Настављајући овом улицом у 
правцу запада и југозапада граница скреће улицом Милоша Обилића, обухватајући  стамбене зграде које су на 
месту бившег камп насеља «Рај», силази и долази до улице Кнеза Милоша код кружног тока где је и почео 
овај пописни круг.   
 

ПОПИСНИ КРУГ 6 
 

Граница овог пописног круга почиње од раскрснице улице Рај са Олимпијском улицом код фудбалског 
игралишта и простире се улицом Рај правцем североистока све до границе К.О. Врњачка Бања и К.О. 
Руђинци. Онда скреће правцем југоистока, границом између Врњачке Бање и Руђинаца и долази до 
Олимпијске улице при томе обухватајући парцелу Стојковић Илије, куће Петровић Зорана и Драгана, Савић 



Животе, Симонић Руже и Митић Петра. Одавде граница наставља Олимпијском улицом у правцу запада све 
до раскрснице, скретања са улицом Рај где се завршава овај пописни круг. 

 
ПОПИСНИ КРУГ 7 

 
Граница овог пописног круга почиње од раскрснице Косовске и Олимпијске улице код куће Милојевић 
Драгоја и Мирољуба коју обухвата и простире се у правцу истока Олимпијском улицом све до окућнице 
Миленковић Милостиве и Чеперковић Милана. Захватајући ову окућницу, граница скреће у правцу југа, 
путем за Основну школу и уједно границом између К.О. Врњачка Бања и К.О. Руђинци, где пролази поред 
школског игралишта, продужава истим правцем и долази до Моравске улице код куће Бељић Бранка. 
Обухватајући ову кућу граница наставља Моравском улицом према Бањи у дужини од око 300 метара одакле 
скреће десно, краком Олимпијске улице (пут који води за кућу Дабовић Југослава, Јанковић Лепосаве, 
Станојчић Драгана и других). Одавде граница иде правцем северозапада поменутим путем, око 30 метара, 
скреће лево и наставља не мењајући правац до раскрснице Косовске и улице Попинских бораца, код куће 
Тоскић Зорана коју обухвата. Граница се овде «спушта» Косовском улицом до Олимпијске улице код куће 
Милојевића, одакле је и почео овај пописни круг. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 8 
 
Граница овог пописног круга почиње на раскрсници улице Пролетерских бригада Олимпијске и улице 1. маја 
код «докторских» зграда и простире се Олимпијском улицом према «Рају» до раскрснице са улицом 
Попински борци. Овде граница наставља улицом Попински борци до скретања за  Косовску улицу, код 
парцеле Петровић Оливере и Илић Небојше,коју обухвата и скреће десно  правцем југоистока т.ј. 
продужетком правца Косовске улице и долази до Моравске улице обухватајући окућницу Лазовић 
Драгослава. Граница продужава Моравском улицом све до раскрснице са Гочком, улицом Пролетерских 
бригада и Олге Јовичић, одакле се простире низ улицу Пролетерских бригада до раскрснице код «докторских» 
зграда где се завршава овај пописни круг. 
 
 

ОПИС ГРАНИЦА ЗОНЕ 3 
 
Граница ове зоне почиње од моста на Врњачкој реци код раскрснице улице Моша Пијаде и Врњачке улице 
поред ресторана «Србија» и простире се улицом Моше Пијаде у правцу запада све до раскрснице са 
Београдском улицом (пут за Липовачку реку). Одавде граница прелази преко моста на Липовачкој реци, 
наставља Липовачком улицом све до куће Костић Драгослава и Гајић Живојина коју обухвата и скреће у 
правцу северозапада где долази до Липовачког потока. Ту граница продужава низводно Липовачким потоком 
и пролазећи цвећару коју захвата, стиже до његовог ушћа у Липовачку реку одакле наставља њом све до ушћа 
у Врњачку реку. Граница наставља узводно Врњачком реком до моста код раскрснице улице Врњачке и улице 
Моше Пијаде одакле је ова зона и почела. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 1 
 
Граница овог пописног круга почиње од моста на Врњачкој реци, односно од раскрснице Врњачке улице и 
улице Моше Пијаде код ресторана «Србија» који обухвата.  Простире се улицом Моше Пијаде у правцу 
запада до раскрснице са улицом Омладинска стаза код дечијег вртића «Радост». Овде граница скреће у правцу 
севера и улицом Омладинска стаза обухватајући цркву и вилу «Дракулић» долази до улице Саве Ковачевића 
код хотела «Звезда», т.ј. код виле «Тара». Ту граница наставља улицом Саве Ковачевића у правцу југоистока и 
долази до моста на Врњачкој реци код виле «Сан», бивши хотел «Сутјеска», који обухвата, затим скреће у 
правцу југа где узводно, Врњачком реком, долази до моста код ресторана «Србија» и на том месту се пописни 
круг затвара. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 2 
 
Граница овог пописног круга почиње од раскрснице улице Моше Пијаде и улице Омладинска стаза , код 
дечијег вртића «Радост» који обухвата и простире се улицом Моше Пијаде у правцу запада све до Београдске 
улице. Одавде граница иде правцем североистока, Београдском улицом, све до Немањине улице код пијаце, 



затим овом улицом, правцем истока долази до хотела «Слобода», тачније до улице Саве Ковачевића којом 
наставља око 100 метара па скреће десно, у правцу југозапада. Ту граница иде улицом Омладинска стаза и 
обухватајући кућу Даждеја Васе (вила «Обрадовић») и Живковић Милоша, долази до раскрснице са улицом 
Моше Пијаде где је и почетак овог пописног круга.  
 

 
 

ПОПИСНИ КРУГ 3 
 
Граница овог пописног круга почиње од раскрснице Београдске и улице Немањине код зелене пијаце коју 
обухвата и простире се Београдском улицом у правцу југозапада све до Општинске зграде. Одавде граница 
скреће десно, окружујући зграду општине Врњачка Бања и долази до моста на Липовачкој реци одакле 
продужава низ Липовачку реку, обухватајући њену десну страну, све до моста испод т.ј. северно од пијаце. Од 
моста граница скреће десно, Београдском улицом, у правцу југа и долази до раскрснице са Немањином 
улицом где је овај пописни круг и почео. 

 
ПОПИСНИ КРУГ 4 

 
Граница пописног круга почиње у Београдској улици код куће Беланијан Владимира   која се налази преко 
пута Општинске зграде и простире се Београдском улицом у правцу југозапада. Ту прелази преко моста на 
Липовачкој реци, наставља Липовачком улицом све до куће Костић Драгослава и Гајић Живојина коју 
обухвата и скреће у правцу северозапада где долази до Липовачког потока. Одавде граница продужава 
низводно Липовачким потоком и пролазећи цвећару коју захвата, стиже до његовог ушћа у Липовачку реку 
одакле наставља њом око 100 метара до моста на Липовачкој реци. Овде граница скреће путем, десно према 
Општини и долази до скретања за Београдску улицу где се овај пописни круг завршава. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 5 
 
Граница овог пописног круга почиње од моста на Врњачкој реци код Виле «Сан», бивши хотел «Сутјеска» и 
простире се у правцу севера, улицом Саве Ковачевића, обухватајући њену десну страну све до раскрснице са 
Немањином улицом. Одавде граница скреће десно, правцем истока 30 метара, обилази продавницу техничке 
опреме «Кондор» и пролазом код Занатског центра долази до зграде поште. Затим, граница наставља правцем 
северозапада до Липовачке реке, обухватајући пошту, «Радову» стамбену зграду као и кућу Савић Манојла, 
Петровић Драгољуба и Живковић Владана. Граница даље продужава низ Липовачку реку до њеног ушћа у 
Врњачку реку којом наставља узводно, све до моста код виле «Сан» где је и почео овај пописни круг. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 6 
 
Граница овог пописног круга почиње од раскрснице Београдске и Немањине улице код пијаце и простире се 
правцем севера, Београдском улицом, до моста на Липовачкој реци. Овде граница продужава низводно, 
Липовачком реком, око 100 метара где скреће десно у правцу југоистока и обухватајући кућу Живковић 
Владана (агенција за промет некретнина), вилу «Мостар» и др. долази до пролаза за Занатски центар. Граница 
даље наставља правцем југозапада, пролазом поред Занатског центра и  стиже до Немањине улице код 
продавнице техничких уређаја «Кондор». Одавде граница иде према пијаци, Немањином улицом, где долази 
до раскрснице са Београдском улицом одакле је и почео овај пописни круг. 
 
 

ОПИС ГРАНИЦА ЗОНЕ 4 
 
Граница ове зоне почиње од моста на Врњачкој реци код ресторана «Швајцарија» и простире се у правцу 
истока, улицом Пролетерских бригада, до раскрснице са Моравском, Гочком и улицом Олге Јовичић. Одавде 
граница наставља Моравском улицом у дужини од око 300 метара  до куће Ћирић Зорана из Руђинаца коју не 
захвата, онда скреће у правцу југоистока па југозапада границом између К.О. Врњачка Бања и К.О. Руђинци 
где пресеца пут за Руђинце који иде поред Илићеве продавнице боја. Граница, затим, продужава улицом Маре 
Јаковљевић пролазећи источно од насеља «Сунчеви брег», наставља у правцу југа око 100 метара, онда скреће 
у правцу југоистока према потоку Стојковац, неких 100 метара и поново скреће у правцу југозапада 



обухватајући парцелу Црноглавац Живојина. Граница продужава међом са Руђинцима и обухватајући парцеле 
Јанковић Радослава и  Николић Драгослава скреће у правцу запада и излази на пут за Гоч (продужетак Гочке 
улице), код куће Иричанин Мирка коју обухвата. Одавде граница наставља Гочким путем у правцу 
северозапада око 50 метара одакле скреће лево путем који представља продужетак улице Др Мишовића којом 
даље наставља не мењајући правац све до куће сувласника Главчић Загорке, Велимировић Велимира, Гарић 
Радоја и Ружице, Марјановић Радосава и Биљане, Дробац Љубице и др. Овде граница, обухватајући ову кућу, 
наставља у правцу запада и «јаругом» тј. поред пешачке стазе за одмаралиште «Врачар», излази на улицу 
Јована Цвијића којом продужава према Бањском парку и долази до моста на Врњачкој реци. Ту граница иде 
Врњачком реком све до моста који се налази поред ресторана «Гоч» и «Швајцарија» где се ова зона завршава. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 1 
 
Граница овог пописног круга почиње од моста на Врњачкој реци код бувшег хотела «Сутјеска», сада вила 
«Сан» и простире се у правцу истока, пешачком стазом, кроз парк до улице Светог Саве коју пресеца и 
укључује се у улицу 8. март. Овом улицом у правцу југоистока и обухватајући њену десну страну, граница 
наставља даље, пресеца улицу Олге Јовичић и долази до Гочке улице, затим скреће у правцу југа и Гочком 
улицом долази до пута који представља продужетак улице Др Драгише Мишовића код куће сувласника: 
Главчић Загорке, Велимировић Велимира, Гарић Радоја и Ружице, Марјановић Радосава и Биљане, Грујић 
Анђелка и Зорице и Дробац Љубице. Обухватајући ову кућу граница наставља у правцу запада и «Јаругом» 
т.ј. поред пешачке стазе за одмаралиште «Врачар», излази на улицу Јована Цвијића који долази до моста на 
Врњачкој реци. Овде граница скреће у правцу севера и низводно, Врњачком реком, долази до моста код 
бившег хотела «Сутјеска» сада виле «Сан» где се овај пописни круг и завршава. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 2 
 
Граница овог пописног круга почиње од моста на Врњачкој реци код виле «Сан» бивши хотел «Сутјеска» и 
простире се у правцу севера, низводно, Врњачком реком до првог моста испод (северно од Термалног 
купатила). Овде граница скреће у правцу истока, наставља пешачком стазом кроз парк, па истим правцем, уз 
степениште, према «Замку културе» и укључује се у улицу 7. јула. Обухватајући десну страну ове улице а у 
правцу југоистока, граница пресеца улицу Олге Јовичић и долази до Гочке улице, онда продужава Гочком 
улицом у правцу југа и долази до улице 8. март, којом се спушта, правцем северозапада и долази до парка 
(изнад Термалног купатила). Ту граница продужава у правцу запада пешачком стазом – парком и долази до 
моста на Врњачкој реци код виле «Сан», бивши хотел «Сутјеска» где се и завршава овај пописни круг. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 3 
 
Граница овог пописног круга почиње од моста на Врњачкој реци код ресторана «Швајцарија» и простире се у 
правцу истока, улицом Пролетерских бригада, обухватајући њену десну страну све до раскрснице са Гочком и 
Моравском улицом. Одавде граница скреће у правцу југа и Гочком улицом долази до улице 7. јула, којом се 
спушта правцем запада а затим,  пешачком стазом, која води од «Замка културе», долази до парка. Одавде 
граница наставља пешачком стазом кроз парк, долази до моста на Врњачкој реци, испод т.ј. северно од 
Термалног купатила где скреће у правцу севера и низводно, Врњачком реком долази до моста код ресторана 
«Швајцарија» где је и почетак овог пописног круга. 

 
ПОПИСНИ КРУГ 4 

 
Граница овог пописног круга почиње од раскрснице Гочке и Ужичке улица и простире се у правцу истока 
Ужичком улицом обухватајући њену десну страну све до трафо станице и обухватајући кућу Бошковић 
Душана излази на улицу Маре Јаковљевић. Овде граница скреће у правцу југа и овом улицом иде око 100 
метара па наставља у правцу југоистока према потоку «Стојковац», приближно 100 метара. Ту граница 
продужава у правцу југозапада, обухватајући парцелу Црноглавац Живојина, иде границом између К.О.  
Врњачка Бања и К.О. Руђинци и долази до парцеле Јанковић Радослава коју обухвата као и парцелу Николић 
Драгослава из Новог Села. Затим граница скреће у правцу запада и излази на пут Врњачка Бања – Гоч 
(продужетак Гочке улице), код куће Иричанин Мирка, обухватајући је, граница наставља правцем севера – 
Гочком улицом све до раскрснице са Ужичком улицом где је пописни круг и почео. 

 
ПОПИСНИ КРУГ 5 



 
Граница овог пописног круга почиње од раскрснице улица Моравске, Гочке, Олге Јовичић и Пролетерских 
бригада и простире се у правцу истока Моравском улицом, обухватајући њену десну страну, све до куће 
Ћирић Зорана из Руђинаца коју не захвата. Овде граница скреће у правцу југа и границом између К.О. 
Врњачка Бања и К.О. Руђинци, укључујући парцеле Црноглавац Војислава, Радована и Живојина, пресеца 
улицу Маре Јаковљевић код куће Драшковић Драгољуба коју обухвата. Граница наставља улицом Маре 
Јаковљевић до раскрснице са улицом Војводе Степе којом продужава све до улице Кнеза Михајла. Затим, 
скреће и у правцу југа долази до Ужичке улице код куће Сремчевић Радоја и Ађанин Живорада коју обухвата. 
Граница одавде скреће десно и Ужичком улицом долази до Гочке улице да би се њом спустила до раскрснице 
са улицама Олге Јовичић, Пролетарских бригада и Моравске улице где се овај пописни круг завршава. 
 

 
ПОПИСНИ КРУГ 6 

 
Граница овог пописног круга почиње од раскрснице улица Ужичке и Кнез Михајлове, код куће Пецић 
Мирољуба коју обухвата и простире се Кнез Михајловом улицом до раскрснице са улицом Војводе Степе. 
Одавде граница продужава улицом Војводе Степе, све до раскрснице са улицом Маре Јаковљевић којом даље 
иде у правцу југа, око 200 метара, и долази до куће Бошковић Душана коју не обухвата. Затим, граница скреће 
у правцу запада и укључује се у Ужичку улицу код трафо станице, захватајући стамбене зграде «Сувчеви 
брег». Не мењајући правац, Ужичком улицом, граница продужава до раскрснице са Кнез Михајловом улицом 
код куће Пецић Мирољуба где се завршава овај пописни круг. 
 
 

ОПИС ГРАНИЦА ЗОНЕ 5 
 
Граница ове зоне почиње од моста на Врњачкој реци код раскрснице Булевара српских ратника и улице 
Јована Цвијића и простире се Улицом Јована Цвијића у правцу истока, захватајући њену десну страну до 
«Јаруге» код пешачке стазе за одмаралиште «Врачар». Овде граница, «јаругом», поред пешачке стазе, 
наставља у правцу истока до улице Др Мишовића. Затим њеним продужетком излази на пут Врњачка Бања – 
Гоч, обухватајући кућу Крајиновић Милуна из Ниша, наставља путем ка Гочу око 60 метара па скреће поново 
на исток и долази до границе између К.О. Врњачка Бања и Руђинци. Граница обухвата парцелу Станојевић 
Николије и виноград Јанковић Милорада, Михајла, Милутина, Станимира и Љубомира, скреће правцем југа и 
границом између Врњачке Бање и Руђинаца поново излази на пут Врњачка Бања – Гоч. Потом, наставља 
путем према Гочу око 180 метара па скреће у правцу истока 80 метара, југа око 190 метара и запада око 100 
метара а све границом између Врњачке Бање и Руђинаца, обухватајући парцеле – винограде Богдановић 
Адама, Радичевић Миомира и Милоја и Станојевић Цвете. Граница поново излази на пут за Гоч којим 
наставља, у правцу југа, неких 850 метара све до окућнице Богдановић Добросава коју обухвата скрећући у 
правцу запада где долази до потока «Негован» обухватајући шуму Радосављевић Љубодрага. Овим потоком 
граница наставља према Врњачкој реци којом наставља низводно до ушћа Мале реке у Врњачку реку. Одавде 
граница иде узводно, Малом реком, у дужини од  око 90 метара одакле скреће десно у правцу северозапада 
где излази на пут (крак улице Мишка Ерчевића), обухватајући куће са десне стране пута све до куће Ђолић 
Милуна. Ту граница скреће лево у правцу запада и после 40 метара долази до Јанићијевићског потока којим 
продужава, кретајући се уз поток, захватајући његову десну страну и долази до пута на «Дугама» који 
представља границу између Врњачке Бање и Липове. Овде, граница наставља овим путем у правцу севера око 
1600 метара, пролази поред куће Радовановић Катарине и Стевић Радмиле, улази у улицу Копаонички венац 
којом наставља  у правцу северозапада одакле стиже до Липовачке улице т.ј. Липовачке реке код куће 
Раковац Секуле и Стојановић Драгољуба. Граница продужава Липовачком и Београдском улицом до 
раскрснице са улицом Моше Пијаде којом наставља све до Врњачке улице код ресторана «Србија» одакле иде 
узводно Врњачком реком до моста одакле почиње улица Јована Цвијића где се завршава ова зона. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 1 
 
Граница овог пописног круга почиње од моста на Врњачкој реци код раскрснице  Булевара српских ратника и 
улице Јована Цвијића и простире се Улицом Јована Цвијића у правцу истока, захватајући њену десну страну 
до «Јаруге» код пешачке стазе за одмаралиште «Врачар». Овде граница, «јаругом», поред пешачке стазе, 
наставља у правцу истока до улице Др Мишовића. Затим њеним продужетком излази на пут Врњачка Бања – 
Гоч, обухватајући кућу Крајиновић Милуна из Ниша, наставља путем ка Гочу око 60 метара па скреће поново 



на исток и долази до границе између К.О. Врњачка Бања и Руђинци. Граница обухвата парцелу Станојевић 
Николије и виноград Јанковић Милорада, Михајла, Милутина, Станимира и Љубомира, скреће правцем југа и 
границом између Врњачке Бање и Руђинаца поново излази на пут Врњачка Бања – Гоч, захватајући комплекс 
парцела сувласника Јанковић Илије, Јеремије, Теофана, Гашић Марије и Сеочанац Стаменке. Потом, наставља 
путем према Гочу око 180 метара па скреће у правцу истока 80 метара, југа око 190 метара и запада око 100 
метара а све границом између Врњачке Бање и Руђинаца, обухватајући парцеле – винограде Богдановић 
Адама, Радичевић Миомира и Милоја и Станојевић Цвете. Граница поново излази на пут за Гоч којим 
наставља, у правцу југа, неких 850 метара све до окућнице Богдановић Добросава коју обухвата скрећући у 
правцу запада где долази до потока «Негован», обухватајући шуму, не и воћњак, Радосављевић Љубодрага. 
Овим потоком граница наставља према Врњачкој реци и долази до «шумског» пута (око 20 метара пре 
Врњачке реке), продужава њим кроз борјак у правцу севера, све до куће Срејић Николе и Светислава коју не 
обухвата. Одавде граница пролази поред свих «вила» - зграда одмаралишта и поред хотела «Борјак», које не 
обухвата и долази до Брђовићког потока, где скреће у правцу северозапада и низводно, овим потоком, долази 
до моста на Врњачкој реци код извора минералне воде «Снежник». Одавде граница скреће у правцу севера и 
низводно Врњачком реком долази до моста код улице Јована Цвијића где је и почетак овог пописног круга. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 2 
 
Граница овог пописног круга почиње од моста на Врњачкој реци код извора минералне воде «Снежник» кога 
обухвата и простире се у правцу југоистока т.ј. узводно Брђовићким потоком до изнад хотела «Борјак». Овде 
граница скреће правцем југозапада, обухватајући хотел «Борјак» и све «виле» - одмаралишта око њега као и 
кућу Срејић Светислава и Николе, где долази до «Шумског» пута. Затим граница продужава у правцу југа, 
«Шумским» путем кроз Борјак, иде до Врњачке реке ( око 90 метара испод т.ј. северно од резервоара за 
филтирање воде код Станчића), одакле наставља у правцу севера, низводно Врњачком реком, обухватајући 
њену десну страну и стиже до моста код извора минералне воде «Снежник», где се пописни круг завршава.  
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Граница овог пописног круга почиње од ушћа Мале реке у Врњачку реку и простире се узводно, Малом 
реком, око 100 метара обухватајући њену десну страну, па скреће у правцу запада и излази на пут 
обухватајући окућницу Милосављевић Душана. Граница овим путем наставља у правцу севера и обухватајући 
куће Тошић Миленије и Ђолић Милуна скреће у правцу запада и долази до Јанићијевићког потока. Потом, 
продужава узводно овим потоком обухватајући његову десну страну и долази до пута на «Дугама» који 
представља границу између К.О. Врњачка Бања и К.О. Липова. Одавде граница иде овим путем у правцу 
севера око 900 метара обухватајући његову десну страну све до близу водоводног резервоара (50 метара јужно 
од њега), онда скреће у правцу североистока и долази до Мутавџијиног потока обухватајући парцелу - воћњак 
Рајковић Милана, шуму Миљковић Марка као и шуму сувласника Сташић Владана, Миодрага, Мирка, 
Душана, Милорада, Наталије и Наде и Кончар Миће и Радмиле. Ту граница наставља низводно Мутавџијиним 
потоком обухватајући његову десну страну све до њеног ушћа у Врњачку реку захватајући и кућу Јовановић 
Николе и Дошен Јована. Онда, граница продужава правцем југа и узводно Врњачком реком, захватајући њену 
десну страну долази све до ушћа Мале реке у Врњачку реку где је и почетак овог пописног круга.  
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Граница овог пописног круга почиње од ушћа Мутавџијиног потока у Врњачку реку код куће Младеновић 
Божике коју обухвата и простире се у правцу запада, узводно Мутавџијиним потоком обухватајући његову 
десну страну све до парцеле – шуме Копривица Петра. Захватајући ову парцелу граница благо скреће у правцу 
југозапада ( Дугим потоком ) и истим правцем долази до пута на «Дугама» који представља границу између 
К.О. Врњачка Бања и К.О. Липова ( на 50 метара изнад т.ј. јужно од водоводног резервоара ). Одавде граница 
наставља овим путем у правцу севера око 350 метара до места где се пут рачва и обухватајући парцелу – 
шуму Рајковић Кате и Благоја, скреће у правцу североистока и долази до потока т.ј. «Јаруге» код куће Арсић 
Спасоја из Приштине. Захватајући ову кућу као и кућу Миленковић Николе, граница наставља овим потоком 
све до његовог ушћа у Врњачку реку код ресторана «Серво Михаљ» који не обухвата. Затим, продужава у 
правцу југа, узводно, Врњачком реком захватајући њену десну страну све до ушћа Мутавџијиног потока у 
Врњачку реку код куће Младеновић Божике где је и почетак овог поисног круга.  
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Граница овог пописног круга почиње од Врњачке реке код ресторана «Серво Михаљ» који захвата и простире 
се у правцу југозапада, односно узводно потоком све до куће Арсић Спасоја из Приштине коју не обухвата. 
Одавде граница наставља у истом правцу укључујући парцелу – воћњак Стругаревић Богдане и шуму 
земљорадничке задруге «Врњци» и долази до места где се гранични пут на «Дугама», између К.О. Врњачка 
Бања и К.О. Липова, рачва. Ту граница наставља «левим» краком овог пута, правцем севера , све до куће 
Јавтић Душана и Радисава на Крстовом брду. Не захватајући њих, граница иде у правцу југа око 70 метара до 
скретања у улици Копаонички венац којом наставља, прво правцем истока па онда севера, све до раскрснице 
са улицом Слатински венац код Апартманског насеља «Језеро». Овде граница скреће лево, улицом Слатински 
венац, где правцем севера долази до раскрснице са улицом Моше Пијаде код дечијег вртића, наставља њом 
према Бањском парку и долази до Врњачке реке код хотела «Србија» који не обухвата. Граница даље 
продужава уз Врњачку реку, према «Снежнику», и долази до ресторана «Серво Михаљ» одакле је и почео овај 
пописни круг. 
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Граница овог пописног круга почиње од раскрснице улице Слатински венац и улице Моше Пијаде код дечијег 
вртића и простире се улицом Слатински венац према Апартманском насељу «Језеро» који обухвата. Ту 
граница скреће десно и продужава улицом Копаонички венац којом се пење, прво у правцу југозапада па онда 
запада, и долази до кућа Јевтић Душана и Радисава на Крстовом брду. Захватајући ове куће граница скреће у 
правцу северозапада, путем који представља границу између К.О. Врњачка Бања и К.О. Липова одакле стиже 
до Липовачке реке и Липовачке улице код куће Раковац Секуле и Стојановић Драгољуба које такође обухвата. 
Граница затим наставља Липовачком а затим Београдском улицом све до раскрснице са улицом Моше Пијаде. 
Продужавајући овом улицом, пролазећи поред извора минералне воде «Слатина», граница долази до 
раскрснице са улицом Слатински венац код дечијег вртића где се завршава овај пописни круг. 
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Граница ове зоне почиње од ушћа Мале реке у Врњачку реку и иде узводно Врњачком реком око 60 метара до ушћа 
потока Негована у њу. Одавде граница наставља узводно овим потоком, обухватајући нову окућницу Чолић 
Љубише ( не стару зграду преко потока ) и парцелу – шуму Ј.П. Борјак, одакле скреће од потока у правцу истока и 
излази на пут Врњачка Бања – Гоч. Обухватајући парцелу – воћњак а не шуму Радосављевић Љубодрага граница 
овим путем иде према Гочу око 850 метара па наставља границом између К.О. Врњачка Бања и К.О. Руђинци у 
правцу југа захватајући парцелу – шуму Ј.П. Борјак, кућу Оташевић Мирослава из Београда и парцеле (шума и 
воћњак) Ристић Обреније, долази до пута т.ј. продужетка Борјакове улице. Одавде граница продужава путем, који 
је гранични између Врњачке Бања и Руђинаца, према Гочу неких 2300 метара све до тромеђе између Врњачке Бање, 
Руђинаца и Станишанаца и она се налази око 600 метара јужно од «Шумске куће«, односно 200 метара северно од 
«Мрке стене». Од овог места граница скреће и иде у правцу југозапада и запада, границом између К.О. Врњачка 
Бања и К.О. Станишинци, пресецајући Шљиварски, Бадњевачки и Боровњачки поток, до тромеђе између Врњачке 
Бање, Станишинаца и Гоча. Даље граница продужава истим правцем, границом између К.О. Врњачка Бања и К.О. 
Гоч до тромеђе између Бање, Гоча и Новог Села, обухватајући на целом овом делу Општинску т.ј. Државну шуму. 
Одавде граница скреће на север и путем који је гранични између Бање и Новог села долази до тромеђе између 
Врњачке Бање, Новог Села и Липове а затим у правцу североистока и севера наставља овим путем који је гранични 
између Бање и Липове, обухватајући Општинску т.ј. Државну шуму и узурпације све до «Дуга» односно 
продужетка правца тока Јанићијевићског потока на «Дугама». Овде граница скреће на североисток   и низводно 
Јанићијевићским потоком долази до куће Чеперковић Мирослава и захватајући њу скреће на исток, излази на пут па 
наставља овим путем у правцу југоистока, обухватајући куће Тошић Миланаи Велимира и Спасић Раденка и долази 
до Мале реке којом наставља низводно и обухватајући њену десну страну, долази до њеног ушћа у Врњачку реку 
где је и почетак ове зоне. 
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Граница овог пописног круга почиње од места на Врњачкој реци ( Велика река ) где се спајају Врњачка река и 
пут који води за резервоар за филтрирање воде и простире се овим, путем у правцу југоистока, обухватајући 
нову окућницу Чолић Љубише. Затим наставља узводно потоком Негованом захватајући парцелу – шуму Ј.П. 
Бели извор. Затим се граница одваја од овог потока и скреће у правцу истока и излази на пут Врњачка Бања – 
Гоч обухватајући воћњак, не и шуму, Радосављевић Љубодрага. Граница продужава путем, према Гочу, неких 
850 метара обухватајући његову десну страну па одвајајући се од њега благо скреће у правцу југа и границом 
између К.О. Бања и К.О. Руђинци долази до пута ( продужетак Борјакове улице ), захватајући уз пут парцелу 
Ј.П. Бели извор, кућу Оташевић Мирослава из Београда и парцеле ( шуму и воћњак ) Ристић Обреније. Одавде 
граница иде овим путем, продужетком Борјакове улице, који уједно представља и границу  између Врњачке 
Бање, Руђинаца и Станишанаца и она се налази око 600 метара јужно од «Шумарске куће» односно неких 200 
метара северно од «Мрке стене». На овом месту скреће у правцу југозапада, настављајући границом између 
К.О. Врњачка Бања и К.О. Станишинци приближно 500 метара и долази до Шљиварског потока. Овде граница 
скреће у правцу севера и низводно, Шљиварским потоком обухватајући његову десну страну, долази до 
његовог ушћа у Велику реку, које се налази око 50 метара северно од водозахвата на Великој реци. Ту граница 
наставља низводно Великом реком све до места где се спајају Врњачка ( Велика ) река и пут који води за 
резервоар за филтрирање воде код Станчића где се и завршава пописни круг. 
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Граница овог пописног круга почиње од ушћа Мале реке у Врњачку (Велику) реку и простире се у правцу 
југоистока односно узводно, Великом реком обухватајући њену десну страну све до ушћа Шљиварског потока 
у њу. Одавде граница наставља узводно Шљиварским потоком све до границе између К.О. Врњачка Бања и 
К.О. Станишинци где скреће правцем запада и поменутом границом долази до тромеђе између Врњачке Бања, 
Станишинаца и Гоча пресецајући уз пут Батњевачки и Боровњачки поток. Граница даље продужава у истом 
правцу, границом између Врњачке Бање и Гоча  и стиже до тромеђе између Врњачке Бање, Гоча и Новог села 
где скреће правцем севера и путем ( граница између К.О. Врњачка Бања и К.О. Ново село ) долази до тромеђе 
између Врњачке Бање, Новог села и Липове. Затим граница наставља у правцу североистока и севера, путем 
који представља границу између Врњачке Бање и Липове обухватајући његову десну страну све до 
продужетка правца тока Јанићијевићког потока на «Дугама». Овде граница наставља правцем североистока и 
низводно, Јанићијевићким потоком, долази до куће Чеперковић Мирослава и захватајући је скреће  у правцу 
истока и излази на пут код куће Тошић Милана. Обухватајући ову кућу граница се протеже овим путем, у 
правцу југоистока и укључујући куће Тошић Велимира и Спасић Раденка долази до Мале реке. Одавде се 
граница  пружа правцем североистока т.ј. низводно Малом реком захватајући њену десну страну све до њеног 
ушћа у Врњачку ( Велику ) реку где се пописни круг завршава. 
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Граница ове зоне почиње на раскрсници улице Велибора Марковића и улице Боре Васиљевића код куће 
Живорада Вучића коју обухвата и простире се у правцу запада, улицом Боре Васиљевића, излази на «Кружни 
пут» т.ј. продужетак улице Боре Васиљевића код куће Радовановић Драгомира па обухватајући њу граница 
скреће на југозапад и иде овим путем око 300 метара, затим скреће на северозапад обухватајући Општинску 
шуму која се граничи са окућницом Милосављевић Вукомана и долази до Дубоког потока. Одавде граница 
продужава на североисток и иде низводно Дубоким потоком око 1100 метара до шуме Пајић Живорада и 
Милана и обухватајући је скреће на исток и излази на пут Врњачка Бања - Ново Село. Овим путем граница 
иде у правцу југа око 80 метара према Врњачкој Бањи па продужава правцем југоистока и долази до кафане 
«Пет храстова» обухватајући успут парцеле Ћирић Љубице из Шаторње и окућнице Ђорђевић Драга, 
Тамбурић Радојка, Думановић Драгољуба,Чеперковић Мида и Пајић Миодрага. Одавде граница долази до 
пута за «Економат» ХТП Фонтана и њиме иде до Врњачке реке обухватајући окућнице Вучић Бранислава и 
Војислава, затим прелази преко Врњачке реке и јаза и продужавајући границом између К.О. Врњачка Бања и 
К.О. Руђинци правцем југа, долази до кућа Марковић Чедомира из Блаца и Марковић Миљојка из Грабовца. 
Обухватајући их, граница скреће на северозапад и у правој линији долази до Врњачке реке позади Р.О. 
«Арена», одакле наставља узводно Врњачком реком око 100 метара па скреће на северозапад до улице Кнеза 
Милоша обухватајући окућницу Терзић Љубомира из Александровца, потом на југозапад, улицом Кнеза 
Милоша према Врњачкој Бањи око 80 метара па поново на северозапад улицом 15. октобар око 200 метара. 
Одавде граница скреће на југозапад и пролази између насеља «Солидарност» и приватних кућа које обухвата 



као и кућу Главчић Марка и Живковић Божане где излази на раскрсницу улица Велибора Марковића и улицу 
Боре Васиљевића код куће Живорада Вучића одале је и почела ова зона. 
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Граница овог пописног круга почиње на раскрсници улице Велибора Марковића и 4. Краљевачког батаљона 
код куће пок. Николенџић Томислава – Швабе коју обухвата и простире се правцем запада, улицом 4. 
Краљевачког батаљона, до «кружног» пута. Граница овде скреће лево и наставља «кружним путем» у правцу 
југа и југозапада, обухватајући парцелу Јевремовић Чедомира и окућнице Матић Ненада и Радовановић 
Драгомира, долази до окућнице Милосављевић Вукомана коју не обухвата. Онда граница скреће десно, у 
правцу северозапада и захватајући општинску шуму долази до Дубоког потока који представља границу са 
Новим Селом. Одавде се граница простире низводно «Дубоким потоком», у правцу североистока све до 
парцеле – шуме Пајић Милана, одакле продужава у правцу истока, обухвата поменуту парцелу и излази на 
пут Врњачка Бања – Ново село ( продужетак улице Велибора Марковића ). Граница даље иде овим путем 
односно улицом Велибора Марковића, у правцу југа према Врњачкој Бањи све до раскрснице са улицом 4. 
Краљевачки батаљон где се пописни круг завршава.  

 
ПОПИСНИ КРУГ 2 

 
Граница овог пописног круга почиње у улици Кнеза Милоша код пута који води за «Економат» Х.Т.П. 
Фонтана код «Пет храстова» и простире се у правцу југоистока овим путем, (улицом Пет храстова) до 
Врњачке реке обухватајући окућнице Вучић Бранислава и Војислава. Затим, прелази преко Врњачке реке и 
јаза и идући границом између К.О. Врњачка Бања и К.О. Руђинци у правцу југа долази до кућа Марковић 
Чедомира из Блаца и Марковић Миљојка из Грабовца. Захватајући ове куће граница наставља у правцу 
југозапада, путем т.ј, улицом Рај око 100 метара затим скреће у правцу северозапада и долази до Врњачке реке 
позади Р.О. Арена пролазећи поред Р.О. Енерготехник, Г.Р.О. Рад Р.О. Аутопревоз које не обухвата. Одавде 
граница продужава узводно Врњачком реком око 100 метара па скреће у правцу северозапада и долази до 
улице Кнеза Милоша обухватајући окућницу Терзић Љубомира из Александровца. Овде граница, правцем 
североистока и улицом Кнеза Милоша стиже до пута који води за «Економат» Х.Т.П. Фонтана односно улице 
Пет храстова где је и почетак овог пописног круга. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 3 
 

Граница овог пописног круга почиње на раскрсници улице Кнеза Милоша и улице Душана Петровића – 
Шанета код куће Протић Милоја коју обухвата и простире се улицом Душана Петровића – Шанета у  
 
правцу северозапада. Затим скреће десно, истом улицом, у правцу североистока све до њеног краја. Граница 
даље продужава на север око 120 метара где скреће десно у правцу југоистока где, идући овим правцем, стиже 
до улице Кнеза Милоша код кафане «Пет храстова» коју не захвата. Затим граница наставља улицом Кнеза 
Милоша, идући према Врњачкој Бањи, све до улице Душана Петровића – Шанета одакле ја и почео овај 
пописни круг. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 4 
 
Граница овог пописног круга почиње на раскрсници улице Доситејеве и улице Душана Петровића – Шанета и 
простире се Доситејевом улицом све до куће Андрејић Родољуба коју не обухвата где скреће у правцу истока 
и југоистока. Идући овим правцем граница захвата парцеле Ћирић Љубице и окућнице Ђорђевић 
Драгана,Тамбурић Радојка, Думановић Драговида и Чеперковић Мида одакле наставља правцем југа. Онда 
продужава улицом Душана Петровића  - Шанета па скреће десно на југозапад идући истом улицом, пролазећи 
поред дечијег вртића «Колибри» који не обухвата и стиже до раскрснице улице Доситејеве и улице Душана 
Петровића – Шанета где је и почетак овог пописног круга. 

 
ПОПИСНИ КРУГ 5 

 
Граница овог пописног круга почиње од раскрснице улица Боре Васиљевића и Велибора Марковића код куће 
Вучић Живорада коју обухвата и простире се у правцу запада, улицом Боре Васиљевића, све до «кружног» 



пута. Овде граница скреће десно, продужава кружним путем у дужини од око 150 метара па се ломи и поново 
скреће десно где наставља у правцу југоистока, земљаним путем поред шуме. Не мењајући правац и 
обухватајући куће Иричанина, Јовановића, Филепа Роже, Стреларац Николе, Брђовић Славољуба и других, 
граница долази до улице Хероја Маричића коју пресеца, продужава у улицу 28. марта са које скреће и прелази 
у Нушићеву улицу. Настављајући њом, граница стиже до улице Велибора Марковића одакле иде, правцем југа 
и  долази до раскрснице са улицом Боре Васиљевића где је и почео овај пописни круг. 

 
ПОПИСНИ КРУГ 6 

 
Граница овог пописног круга почиње од раскрснице улица Велибора Марковића и 4. Краљевачког батаљона  
и простире се у правцу југа, улицом Велибора Марковића до раскрснице са Нушићевом улицом. Овом улицом 
граница иде око 100 метара где не мењајући правац захватајући кућу Ристовић Милана прелази у улицу 28. 
марта којом наставља и пресецајући улицу Хероја Маричића, продужава путем поред куће Дуркалић 
Драгољуба коју обухвата. Затим се граница простире правцем северозапада, неасфалтираним путем поред 
шуме, све до «кружног» пута којим иде до раскрснице са улицом 4. Краљевачки батаљон. Одавде се граница 
спушта до раскрснице са улицом Велибора Марковића где се овај пописни круг завршава. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 7 
 
Граница овог пописног круга почиње од раскрснице улице 15. октобра и улице Кнеза Милоша код куће 
Ковачевић Бранка и Небојше коју не обухвата и простире се у правцу северозапада, улицом 15. октобар у 
дужини од око 200 метара. Затим, граница заобилази стамбено насеље «Солидарност» незахватајући га, онда 
скреће десно окружујући електромеханичарску радњу Зорана Дуњића коју укључује и наставља улицом 13. 
маја у правцу североистока све до њеног краја. Одавде не мењајући правац, граница пролази поред дворишта 
Дечијег вртића «Колибри», и не обухватајући га, долази до улице Душана Петровића – Шанета. Овом улицом 
граница продужава све до раскрснице са улицом Кнеза Милоша којом иде до скретања за улицу 15. октобра 
(преко пута безинске станице «Елп»), код куће Ковачевић Бранка и Небојше где је и почео овај пописни круг. 
 

 
 

ПОПИСНИ КРУГ 8 
 
Граница овог пописног круга почиње од раскрснице улице Боре Васиљевић и улице Велибора Марковића код 
куће Главчић Марка коју обухвата и простире се правцем севера, улицом Велибора Марковића око 900 метара 
све до парцеле Перковић Радована коју не захвата. Одавде граница скреће десно у правцу југоистока и долази 
до Доситејеве улице код парцеле Јевтић Миладина из Риљца. Укључујући ову парцелу граница наставља у 
правцу југа улицом Доситејевом и долази до раскрснице са путем који води за вртић. Продужавајући овим 
путем односно улицом Душана Петровића Шанета у дужини од око 150 метара, граница скреће десно, испод 
дворишта вртића одакле иде улицом 13. маја све до куће Крстић Чедомира, обухватајући ову кућу, граница 
наставља правцем запада и долази до куће Главчић Марка где се овај пописни круг завршава. 
 
 

ОПИС ГРАНИЦА ЗОНЕ 8 
 
Граница ове зоне почиње на граници између К.О. Врњачка Бања и К.О. Руђинци код млина за млевење камена 
у Врњцима и обухватајући га, простире се у правцу северозапада поред железничке пруге, све до границе 
између Врњачке Бање и Новог Села. Одавде граница скреће у правцу севера па обухватајући окућницу 
Лазовић Миодрага и пресецајући пут за Шибаке наставља међом између К.О. Ново Село и К.О. Врњачка 
Бања. Граница даље наставља правцем североистока и долази до Црноглавске скеле на Западној Морави а 
затим продужава низводно, кретајући се делимично старим а делимично садашњим коритом реке, односно 
међом К.О. Врњачка Бања, К.О. Угљарево и К.О. Лозна, све до границе између Врњачке Бање и Руђинаца 
којом даље иде у правцу југозапада. Пролазећи између окућница Филиповић Ратомира из Врњаца коју 
обухвата и Чеперковић Добринке, удове Мијушкове, из Руђинаца коју не захвата, граница долази до 
железничке пруге код млина за млевење камена где је и почетак ове зоне. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 1 



 
Граница овог пописног круга почиње од рампе код Станчића и простире се поред железничке пруге, према 
Краљеву, у дужини од око 500 метара где долази до границе између К.О. Врњачка Бања и К.О. Ново село. 
Овде скреће у правцу севера и иде границом између Врњачке Бање и Новог села обухватајући окућницу 
Лазовић Миодрага, долази до пута за Шибаке из Новог села. Затим, граница наставља овим путем у правцу 
истока, пролази раскрсницу између улица Ратарске, Ливадске и Моравске долине, и продавнице коју не 
обухвата. Продужава истим правцем, Ливадском улицом, и долази до раскрснице са Житном улицом којом 
наставља у правцу југа око 450 метара где улази у Изворску улицу, скреће лево у правцу истока неких 100 
метара а онда десно, Изворском улицом, иде до Железничке пруге. Одавде граница наставља правцем запада 
поред железничке пруге до рампе код Станчића где је и почетак овог пописног круга.  
 

ПОПИСНИ КРУГ 2 
 
Граница овог пописног круга почиње од раскрснице Ратарске, Ливадске и улице Моравске долине код 
продавнице коју обухвата и простире се путем за Шибаке из Новог села у правцу северозапада око 300 метара 
све до границе између К.О. Врњачка Бања и К.О. Ново село. Долази до Црноглавске скеле на Западној 
Морави а затим наставља низводно Западном Моравом кретајући се делимично старим а делимично 
садашњим коритом реке Западне Мораве односно границом између Врњачке Бање,  Угљарева и Лозне, све до 
границе К.О. Врњачка Бања и К.О. Руђинци. Ту граница продужава правцем југозапада, границом између 
Врњачке Бање и Руђинаца и излази на улицу Обрежу код куће Ђорђевић Зорана од оца Живорада коју 
обухвата. Затим наставља улицом Обрежом па Ливадском улицом све у правцу северозапада где долази до 
раскрснице са Ратарском и улицом Моравска долина код продавнице одакле је овај пописни круг и почео.    
 

ПОПИСНИ КРУГ 3 
 
Овај пописни круг почиње на граници између К.О. Врњачка Бања и К.О. Руђинци код млина за млевење 
камена у Врњцима и обухватајући њега, граница иде у правцу запада поред Железничке пруге све до пута за 
Шеровиће односно Изворске улице. Овде граница скреће у правцу севера, Изворском улицом, затим лево око 
150 метара, након чега продужава Житном улицом поново правцем севера, где долази до Ливадске улице 
(раскрснице код куће Миљковић Томислава коју не обухвата). Ту граница скреће у правцу истока и 
југоистока, прво Ливадском улицом па онда и улицом Обрежом, све до куће Ђорђевић Зорана од оца 
Живорада коју не обухвата, затим продужава у правцу североистока путем према Западној Морави и долази 
до границе између К.О. Врњачка Бања и К.О. Руђинци. Одавде наставља у правцу југа и пролази између 
окућница Филиповић Ратомира из Врњаца, коју захвата, и окућницу Чеперковић Добринке удове Мијушкове 
из Врњаца коју не обухвата, да би на крају дошла до железничке пруге код млина за млевење камена где је и 
почео овај пописни круг. 
 
 

ОПИС ГРАНИЦА ЗОНЕ 9 
 
Граница ове зоне почиње од улице Кнеза Милоша код кафане «Пет храстова» и обухватајући њу као и 
бетоњерку РО «Каблар» и магацине Земљорадничке задруге «Врњци», простире се у правцу северозапада, 
обухвата окућнице Радосављевић Слободана из Варварина, Думановић Ратка, Миличевић Миломира и 
Ракезић Николе. Граница пресеца улице Атанасија Видака и Мезграју и не мењајући правац долази до 
Доситејеве улице, захватајући кућу Андрејић Родољуба, коју такође прелази и долази до пута Врњачка Бања - 
Ново Село (продужетак улице Велибора Марковића). Њом граница продужава према Новом Селу неких 60 
метара па скреће лево, у правцу запада и долази до Дубоког потока обухватајући парцелу – шуму Пајић 
Мирољуба где наставља низводно Дубоким потоком све до железничке пруге, захватајући у званом месту 
«Мезграја» парцеле Жерађанин Радована и Радосава, Павловић Драгише, Цураковић Драгољуба и Левић 
Радоја које се налазе са друге стране Дубоког потока. Даље граница продужава железничком пругом у правцу 
истока, обухватајући железничку станицу и даље све до стоваришта грађевинског материјала «Развитак», 
одакле наставља у правцу југа и наставља границом између К.О. Врњачка Бања и К.О. Руђинци, у више 
прелома (југ – исток, југ – запад), обухватајући кућу Шишковић Винке и Љубише, парцелу Гашић Мирослава, 
окућнице Чеперковић Милоша и Љубише, Црноглавац Михајла, пок. Милошевић Светислава – Цвелета, 
Жупац Радоја, затим Р.О. Минерална вода «Врњци», Р.О. «Наменска» -  «Прогрес», Р.О. «Трудбеник» све до 
Врњачке реке позади Милановића. Одавде граница наставља узводно, Врњачком реком, до стоваришта – 
«Економата», Х.Т.П. «Фонтана» где захватајући њега, скреће у правцу северозапада и улицом Пет храстова 



излази на улицу Кнеза Милоша, којом продужава, према железничкој станици и долази до кафане «Пет 
храстова» где је ова зона и почела. 

 
ПОПИСНИ КРУГ 1 

 
Граница овог пописног круга почиње од улице Кнеза Милоша код кафане «Пет храстова» и обухватајући њу 
као и бетоњерку Р.О. Каблар и магацине Земљорадничке задруге «Врњци» простире се у правцу северозапада 
захватајући окућнице Радосављевић Слободана из Варварина, Думановић Ратка, Милићевић Миломира и 
Ракезић Николе где излази на пут ( улица Мезграја). Овде граница скреће у правцу севера и улицом Мезграја 
долази до куће Јошановић Миливоја коју не обухвата и где скреће правцем југоистока и истока захватајући 
окућнице Миљковић Душана и Јована, Марковић Тројана и Миљковић Милована. Ту граница излази на пут 
односно улицу Атанасија Видака, којом  наставља обухватајући окућнице Бачевац Александра и Трифуновић 
Томислава и долази до раскрснице улице Витојевачки пут и улице Витојевачки извор код кућа Сташића и 
Косоваца. Овде граница продужава Витојевачким путем све до улице Кнеза Милоша, код Р.О. Витојевац, 
којом иде према Врњачкој Бањи до кафане «Пет храстова» где се овај пописни круг завршава. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 2 
 
Граница овог пописног круга почиње на раскрсници улица Витојевачки извор и Витојевачки пут код кућа 
Сташића и Косоваца и простире се улицом Атанасија Видака у правцу запада и југозапада обухватајући 
окућнице Сташића, Трифуновић Јанка и Трифуновић Давида. Затим скреће у правцу северозапада «слепим» 
путем, обухватајући окућнице Лазовић Миладина, Арсић Томислава и Јошановић Миливоја где излази на 
улицу Мезграју којом, у правцу југа, долази до куће Тамбурић Радована коју захвата. Ту граница скреће у 
правцу запада, долази до Доситејеве улице обухватајући кућу Андрејић Родољуба, затим је пресеца и 
продужава истим правцем до пута Врњачка Бања – Ново село ( продужетак улице Велибора Марковића ), 
потом иде овим путем према Новом селу око 80 метара. Овде граница наставља у правцу запада и долази до 
Дубоког потока обухватајући парцелу – шуму Пајић Мирољуба где наставља низводно Дубоким потоком све 
до железничке пруге, захватајући у званом месту «Мезграја» парцеле Жерађанин Радована и Радосава, 
Павловић Драгише, Цураковић Драгољуба и Левић Радоја које се налазе са друге стране Дубоког потока. 
Даље граница продужава железничком пругом у правцу истока, према Врњцима, до кафане «Хајдучки конак» 
коју не обухвата и скреће у правцу југа улицом Витојевачки извор. Њом долази до раскрснице улица 
Витојевачки извор и Витојевачког пута код Сташића и Косоваца где се пописни круг завршава. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 3 
 
Граница овог пописног круга почиње код кафане «Хајдучки конак» и обухватајући њу простире се дуж 
железничке пруге, у правцу истока, према Врњцима све до раскрснице магистралног пута Краљево – 
Крушевац и улице Кнеза Милоша. Одавде граница наставља у правцу југозапада, према Врњачкој Бањи, 
улицом Кнеза Милоша, долази до фабрике минералне воде «Врњци» коју не обухвата и скреће правцем 
севера, путем према Радичевићима односно улицом Милорада Грујића. Затим, граница наставља до пута који 
води за кафану «Хајдучки конак» (улица Витојевачки извор), и њом продужавајући у правцу севера, долази до 
железничке пруге код кафане «Хајдучки конак» где је и почетак овог пописног круга. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 4 
 
Граница овог пописног круга почиње у улици Кнеза Милоша код Р.О. Витојевац коју не обухвата и простире 
се у правцу северозапада, Витојевачким путем, до раскрснице са улицом Витојевачки извор и улице Даринке 
Чавдаревић. Ту граница захвата кућу Косоваца, скреће десно и у правцу севера наставља улицом Витојевачки 
извор. Долази до раскрснице са путем који долази од Радичевића (улица Милорада Грујића), и пута који води 
за «Хајдучки конак», где правцем југоистока, затим југа, наставља улицом Милорада Грујића којом стиже до 
улице Кнеза Милоша. Овде граница продужава према Врњачкој Бањи, улицом Кнеза Милоша и долази до 
Р.О. Витојевац одакле је почео овај пописни круг. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 5 
 



Граница овог пописног круга почиње у улици Кнеза Милоша код пута који води за «Економат» - стовариште 
Х.Т.П. «Фонтана» код «Пет храстова», простире се у правцу североистока улицом Кнеза Милоша све до 
железничке пруге у Врњцима. Овде граница скреће     
правцем истока, железничком пругом, и долази до стоваришта грађевинског материјала «Развитак», 
делимично обухватајући ово стовариште, продужава у правцу југа и наставља границом између К.О. Врњачка 
Бања и К.О. Руђинци. Граница прави више прелома (југ – исток, југ – запад) и обухвата кућу Шишковић 
Љубише и Винке, парцелу Гашић Мирослава, окућнице Чеперковић Милоша и Љубише, Црноглавац Михајла, 
пок. Милошевић Светислава – Цвелета, Жупац Радоја, затим Р.О. Минерална вода «Врњци», Р.О. «Наменска» 
-  «Прогрес», Р.О. «Трудбеник» све до Врњачке реке позади Милановића. Одавде граница наставља узводно, 
Врњачком реком, до стоваришта – «Економата» - Х.Т.П. «Фонтана» где захватајући њега, скреће у правцу 
северозапада и улицом Пет храстова излази на улицу Кнеза Милоша где је и почетак овог пописног круга. 
 
 

ОПИС ГРАНИЦА ЗОНЕ 10 
 
Граница ове зоне почиње југоисточно од Основне школе у Штулцу, на раскрсници сеоског пута од школе и 
пута од гробља Јеремића, иде према југоистоку главним сеоским путем, пролази поред споменика палим 
борцима из другог светског рата, продавнице и спортског клуба Штулац. Затим пролази поред куће Петровић 
Петронија па наставља путем до парцеле Јанковић Данице из Штулца, онда скреће путем ка истоку поред 
званог места «Шумарице», продужави поред куће Петровић Радосава и наставља ка југоистоку све главним 
сеоским путем до К.О. Дубље. Граница скреће ка југозападу и иде заједничком међом са К .О. Дубље, пролази 
поред комплекса шуме државне својине шумског газдинства Краљево – Врњачка Бања, затим мајдана 
«Црнобарац» на званом месту «Клечак», иде до тромеђе Руђинаци - Штулац – Дубље а одатле се простире ка 
северу, границом са К.О. Руђинци. Пролази западно од гробља, поред извора Стублине, затим продужава 
западно од парцеле Петровић Десимира и Радосављевић Милије, излази на поток Јошевик, иде једним делом 
низводно, потоком Јошевиком, поред куће Перишић Злате коју обухвата, све до куће Анђелковић Милоја из 
Штулца па наставља правцем севера, међом са К.О. Руђинци. Ту излази на заједнички пут, иде њим поред 
куће Вучић Љубише до куће Белојица Бранислава, Затим граница скреће ка западу и излази на Врњачку реку 
којом се простире низводно, ка северу, до моста на путу Краљево – Крушевац. Паралелно са пругом Краљево 
– Сталаћ, граница наставља магистралним путем и иде њим до главног пута Штулац – Дубље па онда скреће 
према југу, овим путем и пролази кроз насеље дуж главног сеоског пута Штулац – Дубље. Граница, једним 
делом, наставља паралелно са Слатинским потоком поред куће Симић Живорада из Штулца, пролази код 
Основне школе, продужава низ пут ка Дубљу, до раскрснице одакле је и започела ова зона.   
 

ПОПИСНИ КРУГ 1 
 
Граница пописног круга почиње југоисточно од Основне школе у Штулцу, на раскрсници сеоског пута од 
школе и пута од гробља Јеремића, затим се граница на раскрсници одваја од главног пута Штулац – Дубље, 
скреће ка западу, од парцеле Благојевић Милоја од оца Милана, где продужава ка гробљу – звано место 
Главица. Граница пресеца Грабански поток и даље путем пролази поред гробља, скреће ка северозападу, 
јужно од парцела Вучић Драгослава од оца Милоша и Вучић Љубодрага из Штулца а код парцела Алексић 
Загорке и Перишић Драгана, скреће према северу путем ка месту где се Грабански поток улива у поток 
Јошевик. Даље, продужава  потоком Јошевиком, излази на међу између К.О. Штулац и К.О. Руђинци, затим 
продужава границом ових двеју општина, иде ка северу заједничким путем поред куће Вучић Љубише – 
столара до куће Белојице Бранислава, затим граница скреће ка западу и излази на Врњачку реку па иде 
низводно реком ка северу, до моста на путу Краљево – Крушевац паралелно са пругом Краљево – Сталаћ, 
потом наставља магистралним путем и иде њим до главног пута Штулац – Дубље. Овде граница  скреће ка 
југу, пролази поред продавнице која је удаљена око 100 метара од главног пута Краљево – Крушевац,  пролази 
кроз насеље дуж главног сеоског пута Штулац – Дубље, иде једним делом паралелно са Слатинским потоком 
поред куће Симић Живорада из Штулца, пролази поред Основне школе и наставља уз пут ка Дубљу око 150 
метара, до раскрснице где је и почео овај пописни круг. 

 
 ПОПИСНИ КРУГ 2 

 
Граница пописног круга почиње југоисточно од Основне школе у Штулцу, на раскрсници сеоског пута од 
школе и пута од гробља Јеринића, иде према југоистоку главним сеоским путем, пролази поред споменика 
палим борцима из другог светског рата, продавнице и спортског клуба Штулац, наставља поред куће 



Петровић Петронија и даље, путем до парцеле Јанковић Данице из Штулца. Затим граница скреће путем 
према истоку поред званог места «Шумарице», пролази поред куће Петровић Радосава и наставља ка 
југоистоку, све главним сеоским путем, до К.О. Дубље. Граница скреће према југозападу и иде заједничком 
међом са К.О. Дубље, пролази поред комплекса шума државне својине Шумског газдинства Краљево - 
Врњачка Бања, потом мајдана «Црнобарац» на званом месту «Клечак», до тромеђе Дубља, Руђинаца и 
Штулца. Одатле међа иде ка северу, границом са К.О. Руђинци, пролази западно од гробља поред извора 
Стублине, па затим наставља западно од најсевернијег дела парцеле Топаловић Животе, продужава потоком 
Јошевиком до места где се Грабански поток улива у поток Јошевик, онда иде Грабанским потоком око 80 
метара па наставља даље ка југу сеоским путем источно од парцела Топаловић Милисава од оца Михајла из 
Штулца, све до парцеле Алексић Загорке где скреће источно. Даље, граница пролази поред гробља Јеремића, 
пресеца Грабански поток, наставља даље у правцу североистока, путем ка школи, пролази поред парцеле 
Благојевић Милоја од оца Милана из Штулца и излази на главни сеоски пут Штулац - Дубље одакле је овај 
пописни круг и почео. 
 
 

ОПИС ГРАНИЦА ЗОНЕ 11 
 
Граница ове зоне почиње од моста на Попинској реци на главном путу Краљево – Крушевац и простире се 
узводно Попинском реком према југу, границом са К.О. Осаоница, источно од спомен парка Попина а 
паралелно са главним сеоским путем за Дубље и Брезовицу. Граница иде узводно, Попинском реком све до 
тромеђе Осаонице, Дубље и Штулца, затим пресеца Попинску реку пролази јужно од куће и воденице 
Вукчевића, пресеца сеоски пут за Брезовицу, затим скреће ка западу и иде међом са К.О. Дубље, заједничким 
путем, пролази јужно од шуме Видаковића и Топаловића. Граница наставља од пута за Брезовицу т. ј. од 
тромеђе Осаонице, Дубља и Штулца, па све до главног сеоског пута за Штулац и Дубље и иде комплексом 
шуме,пролази кроз звано место «Дубрава» и «Шумарице», продужава јужно од парцела у К.О. Штулцу у 
званом месту «Виногради», где излази на главни сеоски пут Штулац –Дубље код парцеле Младеновић 
Миодрага. Одатле граница иде главним сеоским путем, пролази поред продавнице и спортског клуба Штулац, 
затим поред Основне школе и наставља до пута Краљево – Крушевац, па креће према северозападу, 
магистралним путем до куће Чеперковић Владете, коју не обухвата и излази на Врњачку реку. Затим, граница 
иде низводно Врњачком реком ка реци Западној  Морави (звано место «Кључ»),онда скреће ка истоку и 
продужава поред парцеле Чеперковић Александра коју захвата. Овде граница иде паралелно са Врњачком 
реком (граница са К.О. Руђинци), па онда и до парцеле Анђелковић Радована где се налази тромеђа Руђинаца, 
Лозне и Штулца, излази на реку Западну Мораву, простире се низводно Моравиштем ка истоку до парцеле 
Пецић Милована из Дубља, након чега скреће ка југоистоку и иде границом са К.О. Грабовац а затим поново 
излази на реку Западну Мораву. Реком, граница иде малим делом,  до тромеђе Грабовца, Осаонице и Штулца 
где се Попинска река улива у Мораву. Граница наставља према југу Попинском реком, пролази поред парцеле 
Атанасковић Јованке из Штулца и продужава до моста на путу Краљево – Крушевац одакле је ова зона и 
почела. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 1 
 

Граница пописног круга почиње од моста на Попинској реци на главном путу Краљево – Крушевац, наставља 
магистралним путем у правцу Краљева све до куће Чеперковић Владете, коју не обухвата и излази на 
Врњачку реку, одавде продужава низводно, Врњачком реком, ка реци Западној Морави (звано место «Кључ»), 
затим скреће ка истоку и иде поред парцеле Чеперковић Александра коју захвата. Граница наставља 
паралелно са Врњачком реком (граница са К.О. Отроци) па иде до парцеле Анђелковић Радована где се налази 
тромеђа између Руђинаца, Лозне и Штулца, излази на реку Западну Мораву и продужава низводно 
Моравиштем ка истоку до парцеле Пецић Милована из Дубља. Затим скреће ка југистоку и иде границом са 
К.О. Грабовац а онда поново излази на Западну Мораву. Реком, граница иде малим делом, све до тромеђе 
Грабовца, Осаонице и Штулца где се Попинске река улива у Мораву, продужава даље према југу Попинском 
реком, пролази поред парцеле Атанасковић Јованке из Штулца и даље иде до моста на реци на путу Краљево 
– Крушевац где је пописни круг и почео. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 2 
 



Граница пописног круга почиње од главног пута Краљево – Крушевац, на месту где се од магистралног пута 
одваја главни сеоски пут за Штулац (према школи и Дубљу), код куће Топаловић Божидара од оца Драгића из 
Штулца. Граница наставља главним сеоским путем ка југу, пролази поред продавнице и даље поред парцеле 
Марјановић Радована из Штулца где скреће ка истоку путем првог реда и иде њиме 40 метара, све до 
Слатинског потока. Граница  се простире Слатинским потоком ка југу, источно од парцеле Симић Живана од 
оца Светолика из Штулца па пролази поред парцеле Фрај Косовке, потом сече сеоски пут који води ка «тетка 
Ружи» и даље наставља Слатинским потоком па комплексом Земљорадничке задруге «Врњци». Граница иде 
путем даље према североистоку до парцеле Пецић Босиљке рођ. Милетић из Штулца па скреће ка 
Трстеничком насељу ( не наставља ка Попини). Код парцела Јефтић Велибора и Радослава, граница сече пут 
ка Попини и продужава даље правцем севера кроз «Трстеничко» насеље, пролази поред куће Миодраговић 
Горана и код његове штале излази на сеоски пут првог реда. Даље овим путем излази на главни пут Краљево – 
Крушевац, наставља магистралом у правцу запада, према Краљеву, све до главног пута који води за Штулац и 
Дубље, одакле је овај пописни круг и почео. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 3 
 
Пописни круг почиње на главном сеоском путу Штулац - Дубље, удаљеном  око 300 метара од главног пута 
Краљево – Крушевац од куће Топаловић Стојадина од оца Антона из Штулца и Топаловић Драгића.Граница 
иде ка југу, главним сеоским путем Штулац – Дубље, пролази поред Основне школе, па поред споменика 
палим борцима из другог светског рата, продавнице и Спортског клуба Штулац. Даље наставља поред куће 
Петровић Петронија па парцеле Јанковић Данице, затим скреће ка истоку, на званом месту «Шумарице», 
пролази поред куће Петровић Радосава и продужава према југоистоку, све главним сеоским путем до К.О. 
Дубље. Онда граница скреће на исток и иде међом са К.О. Дубље т.ј. сеоским, заједничким путем, пролази 
поред комплекса шума « Шумарице» и «Дубрава», све до парцеле Станојевић Ивана где се граница одваја од 
пута. Простирући се међом катастарске општине, западно од парцеле Станојевић Ивана, излази на пут који од 
Штулца води према Попини. Ту граница скреће ка истоку, путем све до парцеле Пецић Добриле, затим 
продужава источном међом наведне парцеле као и парцеле Анђелковић Милоша од оца Љубомира из Штулца 
и излази на сеоски пут који води ка Попини. Не иде границом ка Попини већ скреће путем западно ка селу и 
Слатинском потоку, када граница стигне путем од Слатинског потока, она продужава даље потоком ка 
северозападу, сече пут ка «тетка Ружи»  и наставља даље Слатинским потоком и пролази поред парцеле Фрај 
Косовке. Затим, иде источно од парцеле Симић Живана и продужава Слатинским потоком све до парцеле 
Степић Верољуба и Степић Радована. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 4 
 
Граница пописног круга полази од главног пута Краљево – Крушевац, код куће Ракезић Божидара од оца 
Ранка из Брезовице. Креће према југу, путем ка Трстеничком насељу, иде путем до штале Миодраговић 
Горана где скреће источним путем од штале, пролази поред његове куће и даље продужава путем кроз 
Трстеничко насеље, поред парцела Јевтић Велибора и Радослава. Наставља ка југу поред парцеле Алексић 
Милоша, затим сече главни сеоски пут према Попини, пролази источно од парцела Анђелковић Милоша и 
Пецић Даринке па излази на сеоски пут који води ка Попини. Продужава тим путем према истоку, излази на 
границу са К.О. Дубље и наставља према североистоку. Граница пролази поред тромеђе Осаонице, Дубља и 
Штулца, где наставља низводно Попинском реком, према северу, паралелно са сеоским путем за Дубље а 
источно од спомен парка Попина, онда излази на главни пут Краљево – Крушевац, на мосту на Попинској 
реци. Овде се граница простире магистралом према Краљеву, све до главног сеоског пута који води ка 
Трстеничком насељу код куће Ракезић Божидара одакле је овај пописни круг и почео. 
 
 

ОПИС ГРАНИЦА ЗОНЕ 12 
 
Граница ове зоне почиње код фабрике минералне воде « Врњци « па иде према североистоку границом са 
Врњцима, захватајући куће Видаковића, стовариште Енерготехника, пролази поред пекаре, не мењајући 
правац долази до места јужно од кућа Савића где скреће према југоистоку и пресеца пут који иде поред 
Цигана. Потом, захвата куће Миодраговића и даље границом са К.О. Врњачка Бања поред куће Боћанин 
Стамене коју не обухвата, излази на пут Краљево – Крушевац, и даље долази до пруге код железничке 
станице. Одавде граница наставља према Краљеву, железничком пругом у дужини од око 400 метара, па 
скреће  од куће Дробњаковић Боривоја и иде границом са К.О. Врњци према североистоку а источно од куће 



Ђорђевић Константина – Коче и Ђорђевић Раше. Граница пресеца пут који иде од ресторана «Шаран» и у 
истом правцу излази на реку Западну Мораву, где скреће ка истоку, простирајући се низ Мораву, све до 
границе са К.О. Штулац. Онда, граница продужава ка западу кроз њиве па излази на Врњачку реку којом 
наставља кретајући се уз њен ток, пресеца железничку пругу и долази до пута који иде западно од куће Вучић 
Љубише, па затим уз поток Јошевик до пута који иде из «Подина». Одавде граница наставља међом са селом 
Штулац у правцу југа захватајући куће Милојевића, на самом почетку а на крају кућу Лазића, долази до 
Мајдана где скреће ка западу путем јужно од куће Лазић Десанке. На првој раскрсници креће другим путем на 
север и излази на пут који се протеже северно од водовода, њим граница продужава према северозападу до 
раскрснице код Кљајића, потом скреће ка западу, пресеца поток Јошевик и излази на пут који води поред 
Задружног дома, не обухватајући га. Овде граница скреће другим путем ка кући Жупац Момчила и истим 
излази на асфалтни пут  Лазаревић  –  железнички пут, ту граница пресеца овај пут, јужно од куће Стојковић 
Љубомира и  силази у поток где даље продужава Олимпијском улицом. Прелазећи раскрсницу са путем према 
Основној школи, граница после неких 100 метара скреће путем десно, пролази западно од куће Симонић Руже 
простирајући се према северу, и то границом са К.О. Врњачка Бања, продужава источно од насеља Рај и 
долази до пута код куће Вукотић Бранислава из Трстеника. Овим путем иде ка истоку 60 метара па скреће 
према северу до Врњачке реке, обухватајући куће Катића. Граница иде даље низ Врњачку реку, а затим 
наставља путем који иде према Трудбенику, скреће ка североистоку, јужно од  «Прогреса«, до фабрике 
минералне воде « Врњци «, где се ова зона завршава.   
 

ПОПИСНИ КРУГ 1 
 
Граница пописног круга почиње на месту где поток Стојковац пресеца продужетак Олимпијске улице. Одатле 
иде према северу, низ овај поток и то његовом десном обалом око 350 метара, до пута који се простире 
северно од имања Стојковић Милоша – Мухија. Даље скреће северном страном овог пута према западу и 
излази на асфалтни пут код куће Симонић Милоша. Даље граница продужава према северу источном страном 
асфалтног пута који води ка фабрици минералне воде « Врњци «, и то до места северно од куће Чеперковић 
Драгутина. Ту скреће према истоку, сеоским путем, јужно од куће Павловић Милоша и имања Максимовића, 
а према « Подинама « до раскрсницеса сеоским путем који долази из правца куће Чеперковић Пере, овде мења 
правац према југоистоку истим путем и то његовом северном страном све до Штулца, захватујући кућу Бубе 
Чеперковић. Затим, граница наставља међом са селом Штулац у правцу југа захватајући куће Милојевића, на 
самом почетку а на крају кућу Лазића, долази до Мајдана где скреће ка западу путем јужно од куће Лазић 
Десанке. На првој раскрсници креће другим путем на север и излази на пут који се протеже северно од 
водовода. Тим путем иде према северозападу до раскрснице код Кљајића, па скреће ка западу, пресеца поток 
Јошевик и излази на пут који води поред Задружног дома, којим иде ка дому не обухватајући га, па скреће 
другим путем ка кући Жупац Момчила и истим излази на асфалтни пут  Лазаревић  –  железнички пут. Ту 
пресеца овај пут, јужно од куће Стојковић Љубомира и  силази у поток на почетну тачку пописног круга. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 2 
 
Граница пописног круга почиње код фабрике минералне воде « Врњци « па иде према североистоку границом 
са Врњцима, захватајући куће Видаковића, стовариште Енерготехника, пролази поред пекаре, па истим 
правцем до места јужно од кућа Савића скреће према југоистоку и пресеца пут који иде поред Цигана. Потом, 
захвата куће Миодраговића и даље границом са К.О. Врњачка Бања поред куће Боћанин Стамене коју не 
обухвата, излази на пут Краљево – Крушевац. Ту пресеца пут па скреће ка истоку границом са железничком 
пругом све до Врњачке реке. Овде граница мења правац ка југу, делом уз Врњачку реку, па затим путем који 
иде западно од куће Вучић Љубише, односно границом са К.О. Штулац, па онда уз поток Јошевик до пута 
који иде из Подина а северно од куће Милојевић Станије, где мења правац ка северозападу путем који иде 
поред куће Чеперковић Бубе, коју не укључује. На раскрсници са путем који иде из правца куће Чеперковић 
Петра, граница скреће ка западу и продужава сеоским путем све до асфалтног пута јужно од куће Павловић 
Милоша. Овде граница мења правац ка северозападу путем поред гробља да фабрике минералне воде 
«Врњци», чиме се затвара овај пописни круг. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 3 
 
Граница пописног круга почиње на око 400 метара западно од железничке станице а источно од куће 
Дробњаковић Боривоја и иде границом са К.О. Врњци према североистоку а источно од куће Ђорђевић 
Константина – Коче и Ђорђевић Раше. Пресеца пут који иде од ресторана «Шаран» и у истом правцу излази 



на Мораву. Одавде граница скреће ка истоку низ Мораву до К.О. Штулац. Даље скреће ка западу кроз њиве па 
излази на Врњачку реку. Граница наставља уз реку, пресеца железничку пругу па скреће ка западу границом 
између железничке пруге и пута Краљево – Крушевац где долази до железничке станице коју не обухвата, 
пресеца пругу до пута одакле иде према северозападу око 400 метара до почетне тачке пописног круга. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 4 
 

Граница пописног круга почиње на путу код куће Симонић Руже па иде западно од њене куће, према северу, и 
то границом са К.О. Врњачка Бања, продужава источно од насеља Рај и долази до пута код куће Вукотић 
Бранислава из Трстеника. Овим путем иде ка истоку 60 метара па скреће према северу до Врњачке реке, 
обухватајући куће Катића. Граница иде даље низ Врњачку реку, а затим наставља путем који иде према 
Трудбенику, скреће ка североистоку, јужно од  «Прогреса« и да фабрике минералне воде « Врњци «. Ту 
граница скреће ка југу, асфалтним путем источно од гробља па истим путем све до куће Симонић Милоша. 
Овде иде даље сеоским путем, у правцу југозапада, поред имања Стојковић Милоша – Мухија, и даље 
продужава јужном границом поседа Симонић Милоша, јужно од куће Зарић Мире, онда наставља јужном 
границом парцеле Миленковића и излази на пут који долази од Олимпијске улице. Одавде граница продужава 
тим путем ка Олимпијској улици обухватајући куће Иричанин Милоша и Тодоровић Милана и стиже до куће 
Симонић Руже  где је и почео овај пописни круг. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 5 
 

Граница пописног круга почиње у Олимпијској улици северно од куће Раше Чеперковића коју не обухвата и 
простире се прека југоистоку, Олимпијском улицом, све до потока Стојковац. Овде граница скреће у правцу 
североистока и иде низ поток до имања Симонић Милоша одакле се пружа јужном границом овог имања,  
јужно од куће Зарић Мире као и јужном међом поседа Миленковића. Затим, граница наставља ка 
северозападу обухватајући насеље Пискавац,  излази на  пут којим скреће лево и продужава, обухватајући 
куће Антић Милета, Дербогосијан Раше и осталих.Граница потом  излази у Олимпијску улицу северно од 
куће Раше Чеперковића и ту се овај пописни круг затвара. 
 
 

ОПИС ГРАНИЦА ЗОНЕ 13 
 

Ова зона почиње код куће Џамић Милоша па иде према истоку Руђиначким делом Олимпијске улице, кроз 
насеље, па пресеца поток Стојковац и иде даље јужно од кућа Стоковић Љубомира, где у близини излази на 
асфалтни пут Лазаревић – Железничка станица. Граница сече овај пут, продужава другим путем јужно од куће 
Жупац Момчила коју не обухвата, наставља истим до раскрснице са путем поред Задружног дома и скреће на 
север на пут изнад Дома. Овим путем иде до пресека са потоком Јошевик па даље до раскрснице код Кљајића, 
где скреће према југозападу ка насељу Лазићи. Пролази северно од водовода, захвата га и ту скреће ка југу 
путем до прве раскрснице а од ње иде према истоку, пресеца поток Црнобарац и излази на границу Руђинци – 
Штулац јужно од мајдана камена. Одатле, граница иде према југу. кроз шуму, границом са Штулцем и 
Дубљем до шумске куће. Овде мења правац ка северу и то прво иде са граничним путем са Врњачком Бањом, 
затим шумом и излази на пут Гоч – Врњачка Бања. Потом граница иде тим путем до на 300 метара северно од 
ресторана « Виногради «, где скреће према истоку, изнад куће Стодића, око 100 метара. Онда иде ка северу, 
западно од викенд куће Симић Бојане и викендице Негојевић Хранислава до међне ознаке бр. 36 где мења 
правац ка западу и излази опет на пут Гоч – Врњачка Бања. Овим путем иде правцем севера до пресека са 
сеоским путем који води према насељу Виногради, продужава границом са Врњачком Бањом излази на пут 
источно од насеља Белимарковић, пресеца Моравску улицу и западно од куће Стојковић Љубомира наставља 
на други пут који иде северно од куће Беланијан Агопа, Лукић Милоја и осталих. Даље граница иде ка северу 
и долази до куће Џамић Милоша чиме се ова зона затвара. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 1 
 
Граница пописног круга почиње на раскрсници путева код куће Стојковић Мирослава где иде ка југоистоку у 
правцу куће Лазић Зорана, до потока Јошевика, креће према северу низ поток и то до пута који иде ка кућама 
Кљајића. Одавде продужава тим путем па на раскрсници код куће Кљајић Лазара скреће правцем југа, а затим 
и југозапада, путем у правцу водовода и ка кућама Лазића. Код водовода, граница скреће путем у правцу југа 



а онда другим путем ка западу пролазећи јужно од куће Лазић Десанке. Једним делом иде потоком Црнобарац 
и долази до Мајдана односно границе са Штулцом и Дубљем до Шумске куће. Овде мења правац према 
северу и иде граничним путем са Врњачком Бањом, затим шумом где излази на пут Гоч – Врњачка Бања. 
Даље граница наставља тим путем до места које се налази јужно од краја пута који пролази уз поток 
Тигањевац, потом граница скреће тим путем ка северу пролазећи западно од « узурпација « Жупац Раденка и 
Јовковића па истим путем продужава западно од парцеле и старе куће Ђурђевић Радета до потока Тигањевац. 
Затим пресеца поток и наставља истим путем обухватајући кућу Станојчић Косте источно од куће Чеперковић 
Мирослава, и ту се затвара пописни круг. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 2 
 

Граница овог пописног круга почиње на месту где поток Стојковац сече продужетак Олимпијске улице, 
наставља њом уз брдо, јужно од  куће Стојковић Љубомира и излази на пут Лазаревићи – железничка станица. 
Пресеца овај пут, па продужава другим путем према истоку јужно од куће Жупац Момчила, излази на пут код 
задружног дома одакле скреће према северу тим путем, па на око 80 метара од дома скреће ка истоку, путем 
до потока Јошевик. Одавде иде уз поток, правцем југа, до пута источно од куће Лазић Зорана. Сад овим путем 
наставља према северозападу до раскрснице, југозападно од куће Стојковић Мирослава, након тога скреће ка 
северу путем ка продавници Траиловић Миливоја, онда даље путем према Врњачкој Бањи, до потока 
Стојковац. Граница продужава низ поток до почетне тачке овог пописног круга. 
 

 
 

ПОПИСНИ КРУГ 3 
 
Граница пописног круга почиње на месту где се укрштају улица Маре Јаковљевић и улица која пролази поред 
куће Дебељак Војислава и Бучукар Бранислава, па иде ка југоистоку асфалтним путем где захвата кућу 
Лазаревић Лепосаве, затим скреће путем северно од куће Траиловић Миливоја и Ћук Живка све до 
раскрснице Стојковић Мирослава. Овде граница скреће према југозападу путем, захватајући кућу Чеперковић 
Мирослава. Од овог пута се граница одваја и наставља другим путем који води у «Винограде», у правцу 
запада, захвата викендице Вучковић Боривоја, Вучковић Наде,затим парцелу Богдановић Марка, кућу 
Миладиновића и излази на пут Врњачка Бања – Гоч. Одатле граница скреће ка северу, границом са Врњачком 
Бањом, поред имања Јанковић Илије, Јанковић Теофана и осталих, потом, граница продужава долином 
западно од куће Чеперковић Томе на око 180 метара од ње. Граница долази до потока Стојковац где скреће 
поред имања Ђорђевић Живорада из Врњаца и долази до пута који пролази поред куће Дебељак Војислава и 
истим иде даље до почетне тачке овог пописног круга. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 4 
 
Граница пописног круга почиње на месту где се, са пута Гоч – Врњачка Бања, скреће на сеоски пут за насеље 
викендица у «Виноградима».Тим путем пролазећи поред викендице Миладиновића, затим јужно од имања 
Богдановић Марка, викендица Вучковић Наде, Вучковић Боривоја и других долази до другог пута који иде 
према потоку Тигањевац, у правцу југа. Граница овим путем иде до краја захватајући викендице на имању 
Богдановић Радивоја, пролази поред узурпација Јовковића и Жупац Раденка и у истом правцу, кроз шуму, 
излази на пут Врњачка Бања – Гоч. Са пута мења правац према северозападу па онда ка северу, према 
Врњачкој Бањи, путем Врњачка Бања – Гоч којим долази до почетне тачке овог пописног круга. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 5 
 
Граница овог пописног круга почиње од раскрснице Олимпијске улице и асфалтног пута који иде поред 
Основне школе у Пискавцу, код куће Џамић Драгољуба коју обухвата и простире се Олимпијском улицом у 
правцу југоистока, у дужини од око 400 метара, све до моста преко потока Стојковац. Одатле граница иде 
узводно потоком неких 100 метара па скреће десно и наставља продужетком Моравске улице у правцу запада 
око 300 метара. Ту граница продужава правцем севера, обухватајућу кућу Стефановић Анђелке из Крушевца, 
наставља путем који пролази поред школског игралишта и долази до раскрснице са Олимпијском улицом где 
се пописни круг завршава. 
 



ПОПИСНИ КРУГ 6 
 
Граница овог пописног круга почиње од раскрснице улице Маре Јаковљевић и пута за Руђинце који пролази 
поред Илићеве продавнице боја и лакова. Овде, обухватајући кућу пок. Стојковић Мирославе, граница скреће 
десно од пута у дужини од око 70 метара па продужава правцем севера до Моравске улице захватајући кућу 
Ћирић Зорана. Одавде се граница простире Моравском улицом и њеним продужетком,  у правцу североистока 
неких 600 метара, све до потока Стојковац. Затим,  граница иде узводно потоком до моста где га пресеца 
главни  пут којим даље наставља око 350 метара у правцу северозапада и долази до раскрснице са улицом 
Маре Јаковљевић одакле је овај пописни круг и почео. 
     
 

ОПИС ГРАНИЦА ЗОНЕ 14 
 

Ова зона почиње од  раскрснице путева за Гоч и за Грачац, код продавнице. Одатле иде узводно уз 
Новоселску реку све до места где се у њу улива Гочка река. Затим граница иде према југозападу шумским 
путем, преко Бељичака, док не изађе поново на главни пут за Гоч и то на тромеђи Рсовци – Гоч –Ново Село, 
па наставља Гочким путем  у правцу југозапада до К.О. Каменица.Ту напушта Гочки пут и иде према северу 
сеоским путем, границом са Каменицом. На тромеђи Рсавци – Каменица – Грачац скреће према истоку а 
затим према северу низ Ћелијску реку, границом са Грачацом. Продужавајући овим правцем, граница иде  
преко Ћелија и излази на поток Бистрик којим, кретајући се низ његов ток долази до његовог ушћа у Малу 
реку. Одавде граница продужава према северу преко Марићког брда, обухватајући парцеле Ваљаревић 
Момчила, Гавриловић Биљане, Цветановић Милосије, Гочанин Томислава и Михаиловић Михаила, излази на 
Марићки поток па низ овај поток иде до његовог ушћа у Малу реку. Ту граница наставља путем у правцу 
југоистока и долази до Новоселске реке. Простирајући се даље уз Новоселску реку граница продужава до 
раскрснице код продавнице односно до почетне тачке ове зоне. 
 

 
ПОПИСНИ КРУГ 1 

 
Граница овог пописног круга почиње на раскрсници путева Гоч – Грачац – Врњачка Бања код продавнице и 
простире се  путем за Грачац, иде поред Основне школе Рсавци и куће Петровић Драгића које обухвата па 
истим путем продужава до новог моста на потоку Каранац. Овде скреће низ поток у правцу североистока да 
Мале реке, затим низ Малу реку до ушћа у Марићки поток. Овде граница напушта Малу реку одакле наставља  
путем у правцу југоистока, и долази до Новоселске реке. Простирајући се њом граница стиже до продавнице 
односно до почетне тачке овог пописног круга. 

 
 
 

ПОПИСНИ КРУГ 2 
 
Граница овог пописног круга почиње код продавнице на раскрсници путева за Гоч и пута за Грачац, одакле 
иде узводно уз Новоселску реку све до места где се у њу улива Гочка река. Затим граница иде према 
југозападу шумским путем, преко Бељичака, док не изађе поново на главни пут за Гоч и то на тромеђи Рсовци 
– Гоч –Ново Село, онда наставља Гочким путем  у правцу југозапада до К.О. Каменица. Ту напушта Гочки 
пут и иде према северу сеоским путем, границом са Каменицом. На тромеђи Рсавци – Каменица – Грачац 
скреће према истоку а затим према северу низ Ћелијску реку, границом са Грачацом, па иде истом границом 
преко Ћелија и Бистрика где излази на поток Бистрик. Низ овај поток иде до парцеле односно шуме Чолић 
Добросава коју обухвата, одавде граница скреће десно, на исток и долази до пута којим наставља да се креће у 
правцу севера па североистока. Граница иде до парцеле Чолић Добросава, захватајући је, скреће десно, силази 
са пута и долази до Каранског потока. Ту граница продужава потоком, кретајући се низ њен ток до новог 
моста, одакле скреће ка истоку, путем према Основној школи у Рсовцима, пролази поред куће Петровић 
Драгића и школе које не обухвата и истим путем долази до продавнице где се овај пописни круг завршава. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 3 
 



Граница овог пописног круга почиње код новог моста на потоку Каранац и простире се, кретајући се уз његов 
ток, све до парцеле Вељковић Чедомира коју не обухвата. Овде граница скреће десно и настављајући у правцу 
северозапада долази до пута код парцеле Лекић Борисава, захвата је и продужава у правцу југозапада. 
Граница иде поменутим путем до шуме Поповић Лазара где скреће десно, па захватајући њу, као и шуму 
Тошковић Ћирке и Гочанин-Тутуш Мирјане, долази до потока Бистрик. Простирајући се потоком који је 
уједно и граница између К.О.Грачац и К.О. Рсавци, долази до његовог ушћа у Малу реку, одавде граница 
продужава низ Малу реку мањим делом. Онда наставља према северу преко Марићког брда, обухватајући 
парцеле Ваљаревић Момчила, Гавриловић Биљане, Цветановић Милосије, Гочанин Томислава и Михаиловић 
Михаила,  излази на Марићки поток па низ овај поток иде до његовог ушћа у Малу реку. Овде граница 
наставља да се креће уз ток Мале реке све до ушћа потока Каранца у њу. Продужавајући узводно потоком 
Каранцем, граница долази до новог моста где се овај пописни круг затвара. 
 
 
 
 
 
 

ОПИС ГРАНИЦА ЗОНЕ 15 
 
Граница ове зоне почиње од раскрснице на Метинским ливадама код куће Гордана Петровића и простире се 
правцем севера путем који представља границу К.О. Ново Село и К.О. Липова а  води према гробљу.  После 
приближно 550 метара граница скреће десно, према истоку, код куће Бјелајац Синише коју не обухвата, и 
наставља да прати границу Липове са Новим Селом све до Дубоког потока. Одавде граница продужава уз 
поток онда и пут који иде у правцу југоистока и долази до раскрснице са главним путем који води из Врњачке 
Бање. Кретајући се њим према Метинским ливадама, граница након 100 метара скреће лево и наставља 
улицом Рада Чеперковића која представља међу Липове са Врњачком Бањом. Овом улицом и њеним 
продужетком граница долази до куће Предолац Милутина у улици Цане Бабовић коју обухвата и излази на 
Липовачки поток. Идући низ поток граница скреће лево захватајући кућу Јочић Борисава и излази на улицу 
Цане Бабовић где настављајући њом обухвата прво кућу Гојковић Радета и иде до куће Гочанин Мирјане и 
Тошковић Ћирке. Одавде граница скреће десно и излази поново на Липовачки поток, кретајући се уз поток  
стиже до куће Стојановић Мирослава коју захвата и скреће лево до Липовачке реке. Граница продужава уз 
реку којом долази до куће Радовић Томислава-Жицмана код раскрснице Липовачке и улице 13. октобра којом 
наставља у правцу запада, пролази поред Предолаца и излази на раскрсницу изнад куће Смиљанић Слободана. 
Одавде граница скреће лево и простире се у правцу југа путем поред Бабића, ломи се скреће на исток неких 
200 метара па поново иде према југу, прелази Дрењачки поток, долази до Лескове косе и излази на границу са 
Врњачком Бањом а онда и Новим Селом. Пролазећи поред «Дрењака» и «Лазића» и пратећи међу са К.О. 
Ново Село, граница наставља путем за «Чукару». Стиже до Новоселске реке којом, кретајући се низ њен ток у 
правцу севера, долази до раскрснице код парцеле Гочанин Синише одакле скреће десно, путем који 
представља границу између Липове и Новог Села. Продужавајући у правцу југоистока, обухватајући кућу 
Гочанин Слободана, долази до главног пута за Метинске Ливаде. (Код бившег стоваришта арматура 
«Интернационал» Душана Дуњића.) Граница затим иде путем према раскрсници на Метинским ливадама, 
долази до ње и ту затвара ова зона. 

 
ПОПИСНИ КРУГ 1 

 
Граница овог пописног круга почиње од раскрснице на Метинским ливадама код куће Гордана Петровића и 
простире се правцем севера путем који представља границу К.О. Ново Село и К.О. Липова а  води према 
гробљу.  После приближно 550 метара граница скреће десно, према истоку, код куће Бјелајац Синише коју не 
обухвата, и наставља да прати границу Липове са Новим Селом све до  
 
 
Дубоког потока. Одавде граница продужава уз поток онда и пут који иде у правцу југоистока и долази до 
раскрснице са главним путем који води из Врњачке Бање. Кретајући се њим према Метинским ливадама, 
граница након 250 метара скреће лево обухватајући кућу Влаховић Ђукана из Косовске Митровице, затим 
продужава  у правцу југозапада у дужини од око 300 метара где свраћа десно код куће Вујачић Славе и 
Стевановић Ленке које захвата. Овде граница наставља према Основној школи, путем који пролази јужно од 



школе, прелази је и долази до расрснице одакле скреће десно, путем, у правцу севера и стиже до раскрснице 
на Метинским ливадама где је и почео овај пописни круг. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 2 
 

Граница овог пописног круга почиње од раскрснице улице 13. октобра и Липовачке улице, код куће Радовић 
Томислава – Жицмана коју обухвата и простире се улицом 13. октобар у правцу запада, све до раскрснице 
изнад куће Смиљанић Слободана. Одавде граница наставља правцем северозапада у дужини од око 200 
метара и скреће десно, на 50 метара испред раскрснице код Основне школе.  Граница иде, овог пута у правцу 
североистока, неких 350 метара где се захватајући кућу Ћулафић Јасмине укључује на главни пут према 
Метинским ливадама којим наставља према Врњачкој Бањи. После скоро 200 метара граница скреће десно и 
улази у улицу Рада Чеперковића. Овом улицом и њеним продужетком граница долази до куће Предолац 
Милутина у улици Цане Бабовић коју обухвата и излази на Липовачки поток. Идући низ поток граница скреће 
лево захватајући кућу Јочић Борисава и излази на улицу Цане Бабовић где, настављајући њом, обухвата прво 
кућу Гојковић Радета и иде све до куће  Гочанин Мирјане и Тошковић Ћирке. Овде граница скреће десно и 
излази поново на Липовачки поток, кретајући се уз поток  стиже до куће Стојановић Мирослава коју захвата и 
скреће лево до Липовачке реке. Граница продужава уз реку и долази до раскрснице код куће Радовић 
Томислава – Жицмана где је и почео овај пописни круг. 
 

 
 
 

ПОПИСНИ КРУГ 3 
 

Граница овог пописног круга почиње од раскрснице изнад куће Смиљанић Слободана  (крај улице 13. 
октобра) и простире се у правцу југа путем поред Бабића, ломи се скреће на исток неких 200 метара па поново 
иде према југу, прелази Дрењачки поток, долази до Лескове косе и излази на границу са Врњачком Бањом а 
онда и Новим Селом. Пролазећи поред «Дрењака» и «Лазића» и пратећи међу са К.О. Ново Село, граница 
наставља путем за  «Чукару». Стиже до Новоселске реке којом, кретајући се низ њен ток у правцу севера, 
долази до раскрснице код парцеле Гочанин Синише одакле скреће десно, путем који представља границу 
између Липове и Новог Села. Продужавајући у правцу југоистока, обухватајући кућу Гочанин Слободана, 
долази до главног пута за Метинске Ливаде. (Код бившег стоваришта арматура «Интернационал» Душана 
Дуњића.) Граница затим иде путем према раскрсници на Метинским ливадама где после неких 100 метара 
скреће десно на пут који пролази јужно од Основне школе. Овим путем граница, прелазећи раскрсницу, 
долази до скретања изнад куће Смиљанића одакле је и почео овај пописни круг. 

 
ПОПИСНИ КРУГ 4 

 
Граница пописног круга почиње на раскрсници изнад школе иде према западу сеоским путем који излази на 
Новоселску реку иде уз реку до горње воденице па се враћа сеоским путем којим наставља уз пут ка граници 
са К. О. Ново Село. Граница затим пресеца шуму и иде до сеоског пута па се враћа низ пут који води за 
Чукару и долази на раскрсницу испод парка где се пописни круг затвара. 
 
 

ОПИС ГРАНИЦА ЗОНЕ 16 
 
Ова зона почиње од Липовачке реке, поред раскрснице код куће Радовић Томислава – Жицмана, коју не 
обухвата и простире се према западу улицом 13. октобра све до раскрснице код куће Смиљанића. Овде 
граница скреће лево и иде уз пут до куће Бабића (Горана Драгана и Бојана). Граница продужава путем,  свраћа 
лево до куће Стевановић Зорана па поново иде према југу, прелази Дрењачки поток, излази на границу са 
Врњачком Бањом и долази до пута на «Дугама» који представља међу између Врњачке Бање и Липове. Овде, 
граница наставља овим путем у правцу севера, излази на Крстово Брдо, пролази поред куће Радовановић 
Катарине и Стевић Радмиле и улази у улицу Копаонички венац. Њом граница наставља  у правцу 
северозапада одакле стиже до Липовачке улице т.ј. Липовачке реке код куће пок. Здравковић Сретена коју 
обухвата и где се ова зона затвара.  
 



 
 
 

ПОПИСНИ КРУГ 1 
 
Граница овог пописног круга почиње од Липовачке реке, поред раскрснице код куће Радовић Томислава – 
Жицмана, коју не обухвата и простире се према западу улицом 13. октобра све до раскрснице код куће 
Смиљанића. Овде граница скреће лево, у правцу југа и иде уз пут до куће Бабића (Горана Драгана и Бојана), 
продужава путем па свраћа лево до куће Стевановић Зорана, продужава уз пут до куће Шпировић Вучка, 
потом скреће на исток и долази до раскрснице, испред имања Пљакић Милете и Ратка. Одавде се граница 
простире путем, правцем југа, пролази поред куће Грковић Милтана коју обухвата, затим наставља ка 
југоистоку све до Дрењачког потока. Овде, граница продужава кретајући се низ поток, захватајући успут 
парцелу Перковић Танасија, куће Стевић Миодрага, Маркићевић Драгоша, Новичић Војислава и Милоја. 
Онда улази у Липовачку реку, низ коју наставља да се креће, долази до куће Перковић Војислава и од ње се 
простире улицом Дејана Цветљанина, (раније Липовачка улица). Граница иде овом улицом према Врњачкој 
Бањи све до куће Стојановић Мирјане, Јелисавете и Светлане (кућни број 52), где се овај пописни круг и 
затвара.  

 
ПОПИСНИ КРУГ 2 

 
Пописни круг почиње од Липовачке реке, поред раскрснице код куће Радовић Томислава - Жицмана, коју 
обухвата и простире се улицом Дејана Цветљанина (бивша Липовачка улица), све до куће Перковић 
Војислава. Не захватајући је, граница одавде наставља уз Липовачку реку, затим и уз Дрењачки поток до 
места где га пресеца пут којим даље наставља у правцу југа. Излази на границу са К.О. Врњачком Бањом и 
долази до пута на «Дугама» који представља међу између Врњачке Бање и Липове. Овде, граница наставља 
овим путем у правцу севера, излази на Крстово Брдо, пролази поред куће Радовановић Катарине и Стевић 
Радмиле и улази у улицу Копаонички венац. Њом граница наставља  у правцу северозапада одакле стиже до 
Липовачке улице т.ј. Липовачке реке код куће пок. Здравковић Сретена коју обухвата и куће Радовић 
Томислава – Жицмана где се овај пописни круг затвара.  

 
 

ОПИС ГРАНИЦА ЗОНЕ 17 
 

Граница ове зоне полази од пресека магистралног пута Краљево - Крушевац са потоком Слатина, код куће 
Ђоковић Радича и иде правцем севера десном обалом потока Слатине до Чалијског потока одакле наставља 
сеоским путем, који представља катастарску границу са К.О. Грачац, до реке Западне Мораве. Граница се 
простире правцем истока десном страном Западне Мораве до ушћа Новоселске реке на разливку. На овом 
месту граница се ломи и скреће правцем југа до првог пута који пресеца и иде истим до пресека са 
магистралним путем. Од ове раскрснице граница продужава правцем запада, магистралним путем до куће 
Ђошовић Радича где се ова зона затвара. 

 
ПОПИСНИ КРУГ 1 

 
Граница пописног круга почиње од моста на потоку Слатина и магистралног пута код куће Ђошовић Радича 
коју обухвата и иде правцем севера десном обалом наведеног потока до сеоског пута,који представља границу 
између К.О. Грачац и К.О. Ново Село,до реке Западне Мораве где скреће правцем истока до ушћа Новоселске 
реке у Западну Мораву. На овом месту граница скреће на север уз водоток Новоселске реке до сеоског пута 
код куће Миковић Милана где скреће правцем југозапада, сеоским путем, поред куће Видосављевић Миша 
коју обухвата и наставља сеоским асфалтним путем до магистралног пута где скреће правцем запада и иде до 
моста на потоку Слатина где се круг затвара. 
У овом пописном кругу северна граница насеља је «Обрежа»,од куће Марић Драгана до Видосављевић Миша. 
Испод Обреже нема насеља. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 2 
 



Граница пописног круга почиње од магистралног пута и продавнице «Мало поље» па иде правцем севера 
источном страном сеоског асфалтног пута поред куће Видосављевић Животе до пресека Новоселске реке и 
даље наставља реком до пресека са сеоским путем у «Чалаковцу». Одавде граница иде сеоским путем правцем 
југоистока поред куће Николенџић Милића где излази на сеоски асфалтни пут и иде правцем југа западном 
страном пута поред куће Милоша Подовца, Предолац Вукадина, Николић Радосава и других које обухвата, 
затим пресеца пругу и иде до раскрснице са магистралним путем, обухвата куће Јовановића а затим скреће 
правцем запада северном страном магистралног пута до продавнице «Мало поље» где се пописни круг 
затвара. 
 

 
 
 

ОПИС ГРАНИЦА ЗОНЕ 18 
 

Граница ове зоне почиње од раскрснице у Новом Селу магистралног пута Краљево - Крушевац и пута Ново 
Село - Рашовка - Гоч и иде правцем севера асфалтним путем до куће Николенџић Миломира па затим скреће 
лево до Новоселске реке и наставља истом до Западне Мораве. Одавде граница скреће правцем истока, реком 
Западном Моравом до скеле Црноглавац Животе где продужава правцем југа и катастарском границом са К.О. 
Врњачка Бања до магистралног пута код моста Витојевац. Од наведеног места граница скреће правцем запада, 
магистралним путем, до продавнице «Црвена застава», где се ова зона затвара. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 1 
 
Граница пописног круга почиње од раскрснице магистралног пута и пута Ново Село – Гоч код куће Аце 
Ристића коју обухвата и простире се правцем севера сеоским асфалтним путем. Круг обухвата куће источно 
од овог пута до куће Подовац Мирка-Линдера а затим скреће сеоским путем према «Чалаковцу», поред куће 
Николенџић Милића коју не обухвата, долази до Новоселске реке и наставља десном обалом све до Западне 
Мораве где скреће правцем истока, десном обалом, до сеоског пута код кућа Богдановића. На овом месту 
граница скреће правцем југа сеоским путем, обухвата куће западно од овог пута, потом наставља истим 
правцем, прелази сеоски асфалтни пут поред куће Сечанац Светомира  укључујући и њу, затим продужава 
истим путем обухватајући кућу Миковић Мина и друге куће западно од овог пута. Граница иде овим путем, 
прелази преко пруге између куће Ристић Бошка и продавнице З.З. Врњци коју обухвата и скреће западно 
магистралним путем до раскрснице где се пописни круг затвара. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 2 
 

Граница пописног круга почиње од раскрснице сеоских путева код кућа Сеочанац Светомира и Гочанин 
Љубисава, иде правцем севера источном страном сеоског пута до Западне Мораве. Овде се граница простире 
правцем истока, низ десну обалу Западне Мораве до границе са К.О. Врњачка Бања, где скреће правцем 
југозапада међом К.О. Врњачка Бања и К.О. Ново Село, до сеоског пута и продужава истим путем правцем 
запада. Пролази поред куће Љуба Постењца коју обухвата затим излази на асфалтни сеоски пут ко куће 
Срећка Бисерчића, којим наставља обухватајући северну страну асфалтног пута, све до куће Сечанац 
Светомира где се пописни круг затвара. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 3 
 

Граница овог пописног круга почиње на магистралном путу Крушевац – Краљево код продавнице 
Земљорадничке задруге «Врњци» и простире се правцем североистока захватајући кућу Ристић Бошка. Затим, 
граница прелази железничку пругу и наставља сеоским асфалтним путем пролазећи поред куће Миковић 
Бранислава и даље све до куће Гочанин Љубисава коју обухвата. Одавде граница скреће путем десно, у 
правцу југоистока и долази до куће Миленковић Душана, где захватајући њу, поново скреће десно, и 
продужава асфалтним путем у правцу југа. Овим путем, пролазећи поред кућа Томић Верољуба, Марковић 
Зорана и Душана, Миковић Драгутина и Поповић Раденка, граница прелази железничку пругу и долази до 
магистралног пута. Одавде граница наставља магистралним путем према Краљеву и долази до продавнице 
З.З. «Врњци» где је и почео овај пописни круг. 
 



ПОПИСНИ КРУГ 4 
 

Граница овог пописног круга почиње на магистралном путу Крушевац – Краљево, пресеца железничку пругу 
код куће Славковић Љиљане коју обухвата и простире се у правцу севера асфалтним путем. Пролазећи поред 
куће Бисерчић Александра, граница долази до куће Персић Ружице где захватајући је, скреће десно, правцем 
истока и продужава путем који води за Врњце. Граница иде поред куће Бугариновић Миодрага коју обухвата 
и сеоским путем, насутим шодером, стиже до границе између К.О. Ново Село и К.О. Врњачка Бања којом 
наставља у правцу југа. При томе граница, између осталих, захвата  кућу Вучковић Ранке и простирући се у 
истом правцу прелази мост и пругу и долази до магистрале. Одавде граница иде магистралним путем према 
Краљеву у дужини од око 500 метара, све до места где је овај пописни круг и почео. 
 
 

ОПИС ГРАНИЦА ЗОНЕ 19 
 
Граница ове зоне почиње од раскрснице магистралног пута Краљево - Крушевац и пута Ново Село – Гоч – 
Рашовка и полази, правцем југа, наведеним путем за Гоч којим долази до куће Стефановић  
 
 
Радомира коју обухвата, а затим скреће, сеоским путем правцем запада, све до места званог Крст где пресеца 
Новоселску реку. Одавде граница наставља правцем северозапада сеоским путем и долази до потока Слатина, 
који представља границу са К.О. Грачац, и њиме продужава у правцу севера све до магистралног пута. Потом, 
граница скреће правцем истока, магистралним путем  и долази до  раскрснице са путем Гоч – Рашовка где се 
ова зона затвара. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 1 
 
Граница пописног круга почиње од магистралног пута од Новоселске реке и простире се правцем истока 
јужном страном пута до раскрснице са путем Ново Село  - Рашовка – Гоч код куће Благојевић Миодрага коју 
обухвата и иде правцем југа наведеним путем, западном страном, до куће Стевановић Радомира. Одавде 
граница скреће правцем запада, северном страном пута до Новоселске реке где се граница ломи и продужава у 
правцу севера односно иде десном обалом Новоселске реке до моста на магистралном путу где се пописни 
круг затвара. 
 

  ПОПИСНИ КРУГ 2 
 
Граница овог пописног круга почиње на магистралном путу Краљево - Крушевац од моста на потоку Слатина 
код куће Вујовић Мирослава и Драгана које обухвата и простире се путем према Крушевцу. После приближно 
850 метара граница скреће десно са магистрале, код куће Николић Радована коју захвата и наставља у правцу 
југа, путем. Продужавајући поред кућа и имања Негојевић Александра и Живојина, затим Стевановић 
Љиљане и Негојевић Радосава где се ломи, граница иде поред кућа Негојевић Бранислава и Негојевић 
Драгана. Обухватајући све напред наведене куће, након више од 300 метара, граница долази на раскрсницу, 
испред куће Јаћимовић Милана и Браниславе коју не захвата, одакле скреће десно у правцу југозапада у 
дужини од око 1 километар, све до парцеле Маринковић Верољуба. Ту граница продужава у правцу запада, до 
Слатинског потока код парцеле Пецић Мирослава Љубомира и Драгољуба. (Слатински поток представља 
границу између К.О. Грачац и К.О. Ново Село). Одавде граница наставља Слатинским потоком све до моста 
на магистралном путу код куће Вујовића где се завршава пописни круг. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 3 
 
     Граница овог пописног круга почиње од места где Новоселска река пресеца магистрални пут Краљево – 
Крушевац код парцеле Ерац Миладина и простире се узводно Новоселском реком, у правцу југозапада. 
Граница скреће десно, обухватајући парцеле Негојевић Жарка из Врбе а наспрам куће Бабић Драгана која се 
налази са друге стране реке и која није у овом пописном кругу, одакле продужава путем, у правцу 
северозапада и долази до раскрснице код имања Маринковић Вере. Граница овде иде десно и наставља путем 
у правцу североистока, где  после приближно 1 километар, скреће код куће Јаћимовић Милана и Браниславе 
коју обухвата и иде прво, правцем севера, онда запада па опет севера. Ломећи се тако на неколико места, при 



томе обухватајући посед Негојевић Славка, Вукадина и Милића, граница долази до укључења на главни пут 
код имања Негојевић Бранислава. Одавде продужава магистралом, десно све до пресека Новоселске реке са 
њом, места одакле је и почео овај пописни круг. 
 
 

ОПИС ГРАНИЦА ЗОНЕ 20 
 
Граница ове зоне почиње од моста Витојевац на магистралном путу Краљево - Крушевац и простире се 
правцем југа границом са К.О. Врњачка Бања. Онда, граница продужава кретајући се уз Дубоки поток,  поред 
Вилимоновића до сеоског пута на Бранковој главици, одакле скреће правцем запада сеоским путем поред  
«великог гробља» и излази на пут Гоч – Рашовка. Ту граница скреће правцем североистока наведеним путем 
до изласка на магистрални пут Е – 5. Одавде граница скреће десно, према Врњачкој Бањи и магистралним 
путем долази до моста Витојевац где се ова зона затвара. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 1 
 
Граница пописног круга почиње на раскрсници магистралног пута Краљево – Крушевац  и простире се 
правцем истока, магистралом према Крушевцу све до асфалтног пута за Дубраву где скреће наведеним путем 
западном страном до куће Карамарковић Татомира коју не обухвата и наставља правцем југозапада сеоским 
путем који пролази испод куће Грковића затим иде даље према новоселском игралишту где долази до 
асфалтног пута. Одавде граница скреће правцем југа асфалтним путем до раскрснице овог пута са путем Ново 
Село – Гоч код трафо станице, потом граница скреће правцем  
 
 
 
севера источном страном пута Ново Село – Гоч до раскрснице магистралног пута где се пописни круг затвара. 

 
ПОПИСНИ КРУГ 2 

 
Граница пописног круга почиње од раскрснице на мосту Витојевац и простире се правцем југа уз Дубоки 
поток, који је уједно и граница са Врњачком Бањом, до пресека са асфалтним путем који води за Врњачку 
Бању. Одавде граница скреће правцем северозапада северном страном асфалтног пута, обухвата кућу 
Вилимоновића и долази до магистралног пута где скреће правцемистока, јужном страном магистралног пута 
до моста Витојевац где се пописни  круг затвара. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 3 
 

Граница пописног круга почиње од асфалтног пута Ново Село – Рашовка – Гоч и простире се јужном страном 
сеоског пута од куће Стевановић Александра, правцем истока, преко Пањевца до Дубоког потока. Одавде 
граница скреће правцем југа, левом обалом, до пресека са сеоским путем где је тромеђа катастарских општина 
Ново Село, Липова и Врњачка Бања. Одавде граница скреће правцем северозапада сеоским путем према 
Новоселском великом гробљу, пролази испод њега и излази код куће Миковић Загорке на асфалтни пут Ново 
Село – Рашовка – Гоч. Граница се затим простире правцем севера источном страном наведеног пута до куће 
Стевановић Александра где се пописни круг затвара. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 4 
 
Граница пописног круга почиње од пута Ново Село – Гоч на раскрсници код куће Брђанин Љиљане коју 
обухвата а преко пута стругаре Јанковић коју не захвата и простире се сеоским путем, правцем североистока. 
Онда граница скреће десно и пролази изнад фудбалског игралишта обухватајући између осталих и куће 
Грађанин Предрага, Милинчић Славољуба и Грковић Миломира одакле продужава на исток све до 
раскрснице код куће Бакић Драгиње. Овде скреће опет десно, путем и наставља у правцу југа па југоистока  
након чега се граница ломи, код куће Иричанин Зорана коју обухвата, одакле се простире у правцу југозапада 
све до куће Топаловић Предрага из Крњаче. Не захватајући је, граница скреће десно и сеоским путем излази 
на пут Ново Село – Рашовка – Гоч, којим наставља даље, простирући се правцем севера, све до стругаре 
Јанковић односно куће Брђанин Љиљане где се затвара овај пописни круг. 



 
ПОПИСНИ КРУГ 5 

 
Граница овог пописног круга почиње од моста на Дубоком потоку на путу који из Врњачке Бање води ка 
Новом Селу, код куће Бабић Радојка и простире се њим, правцем севера па северозапада, обухватајући између 
осталих куће Мађарац Милоша, Карамарковић Драгана, Вујић Ратка као и парцелу Јанковић Савете код које 
скреће десно. Одавде, граница иде поред куће Бакић Драгиње, скреће лево, ломи се  захватајући парцеле 
Иричанин Драгана и Вујић Станимира, наставља путем обухватајући кућу Ракић Љубинке и даље у правцу 
југа односно југозапада,  све до куће Топаловић Предрага из Крњаче. Захватајући њу, граница скреће лево и 
простирући се приватним путем Јездимировић Милоша, пролази поред кућа Протић Златимира, Обрадовић 
Милеве, Стојановић Синише и других, које обухвата и долази до Дубоког потока. Граница овде наставља 
кретајући се низ Дубоки поток све до моста на путу из Бање, код куће Бабић Радојка коју обухвата и долази 
до почетка пописног круга. Дубоки поток на овом потесу представља границу између К.О. Ново Село и К.О. 
Врњачка Бања. 
 
 

ОПИС ГРАНИЦА ЗОНЕ 21 
 
Граница ове зоне почиње на главном путу Ново Село – Гоч – Рашовка код продавнице у Рсавцима на 
Новоселској реци. Одавде иде низводно до куће Бранковић Драгољуба коју обухвата па наставља сеоским 
путем, испод Јачевца до Марићског потока, према раскрсници на Обешењаку, где силази поред куће 
Драшковић Славка коју обухвата и иде путем преко Крста. Граница прелази Новоселску реку поред куће 
Карамарковић Живорада, даље излази на главни пут Ново Село – Гоч – Рашовка код куће Стевановић Милоја 
укључујући и њу па наставља истом северном страном пута до куће Миковић Загорке коју не обухвата. Затим 
граница продужава јужном страном поред Новоселског гробља (Чукара) и долази до раскрснице између Новог 
Села Липова и Врњачка Бања. Одавде граница скреће правцем истока сеоским путем и наставља истим у 
правцу југа преко Метинских Ливада где  
 
 
 
силази поред Борјака низ сеоски пут до Новоселске реке код Рсовачке продавнице и ту се затвара ова зона. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 1 
 
Граница пописног круга почиње од потока Слатина на сеоском путу испод куће пок. Драгољуба Курепа и 
простире се јужном страном наведеног пута поред кућа Маринковића, затим наставља преко Крста према 
Новоселској реци обухвата кућу Раковића долази до Новоселске реке испод куће Драгана Бабића а потом 
наставља десном обалом Новоселске реке око 100 метара. Граница продужава сеоским путем до асфалтног 
пута где скреће правцем југа до куће Загорке Мирковић коју не обухвата па иде сеоским путем испод 
Новоселског великог гробља кога заобилази и спушта се поред Мијатовића које обухвата,  продужава  истим 
правцем асфалтним путем и силази према Новоселској реци. Одавде граница иде десном обалом низ 
Новоселску реку до ушћа Марићког потока. Граница потом скреће, правцем запада, левом обалом Марићког 
потока до сеоског пута где је тромеђа између Новог села, Рсоваца и Грачаца. Затим граница скреће правцем 
севера источном страном пута који представља границу Новог Села и Грачаца, обухвата куће Милићевић 
Слободана и Радичевић Радована па се креће истим правцем до потока Слатина до испод куће Драгољуба 
Куреповића где се пописни круг затвара. 
 

 
 

ПОПИСНИ КРУГ 2 
 

Граница пописног круга почиње код продавнице код Мијатовића и иде правцем истока јужном страном пута 
до великог гробља где скреће правцем југоистока до пута који представља границу са Липовом. Одавде 
граница скреће правцем запада сеоским путем па пролази иза куће Бабић Милутина из Липове а онда излази 
на сеоски пут који представља границу Новог села и Липове и простире се истим преко Метинских ливада, 
пролази поред Борјака и долази до Рсовачке продавнице. Граница затим иде правцем севера десном обалом 



Новоселске реке до сеоског пута па скреће правцем истока поред куће Коматовић Драгице коју обухвата, 
излази на асфалтни пут код продавнице где се пописни круг затвара. 
 

 
ОПИС ГРАНИЦА ЗОНЕ 22 

 
Граница ове зоне полази од моста на путу Краљево – Врњачка Бања преко Слатинског потока, затим скреће ка 
северозападу магистралним путем неких 400 метара, где скреће према југу путем према игралишту 150 метара 
т.ј. до раскрснице. Ту скреће према западу путем кроз Ђошовиће до раскршћа до школе. Одатле граница иде 
низ пут ка северу где излази на главни пут Краљево – Врњачка Бања, код моста на Грачачкој реци код 
продавнице, а затим скреће на запад до испред « циганских кућа «, где скреће код Оташевића путем на север 
према реци Западној Морави. Граница наставља реком Моравом низводно до ушћа Слатинског потока у 
Западну Мораву а затим уз Слатински поток да моста на путу Краљево – Врњачка Бања где се ова зона и 
завршава. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 1 
 

Граница пописног круга почиње од раскрснице код продавнице у Доњем Грачацу, иде магистралним путем Е 
– 5 ка Краљеву све до «Цигана» где скреће на север, прелази пругу и иде даље границом К.О.Грачац према 
Подунавцима путем све до Западне Мораве. Потом иде низ Мораву све до границе са К.О. Новим Селом, где 
граница скреће на југ, прелази пругу и излази на магистрални пут код  «Муше», онда иде магистралним путем 
преко Томинца све до раскрснице код продавнице где је и почео пописни круг. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 2 
 
Граница пописног круга почиње од раскрснице код продавнице у Доњем Грачацу и иде магистралним путем 
Е – 5 ка Крушевцу до раскрснице на Томинцу иза продавнице, где скреће на југ путем за игралиште, у дужини 
од око 150 метара а затим скреће на запад путем кроз Ђошовиће и излази на раскрсницу са асфалтним путем 
код продавнице односно школе на Продовци. После тога граница продужава на север и иде асфалтним путем 
све до изласка на магистрални пут Е – 5 код продавнице у Доњем Грачацу и долази до почетне тачке пописног 
круга. 
 
 

ОПИС ГРАНИЦА ЗОНЕ 23 
 

Граница ове зоне полази испод «Циганских кућа» и простире се магистралним путем Краљево – Врњачка 
Бања према истоку, до раскршћа путева до продавнице у Доњем Грачацу, где  
 
 
скреће на асфалтни пут према Главици све до раскрснице код Основне школе.Ту граница скреће путем на 
исток кроз Ћурчиће и Ђошовиће све до пута који иде ка игралишту, где на тој раскрсници свраћа путем на 
север до магистралног пута Краљево – Врњачка Вања. Онда граница свраћа на исток све до Муше односно 
моста на Слатинском потоку. На том месту граница наставља на југ, уз Слатински поток, све до моста код 
куће Минић Небојше где скреће путем на запад а поред куће Ђуровић Деспота па излази на асфалтни пут код 
куће Тисе Аџића. Одатле се граница простире на југ око 200 метара, па затим скреће десно на пут код куће 
Добричић Радмана,затим иде на запад путем кроз Дуркалиће и Александриће преко Грачачке реке па поред 
куће Чкребо Јована излази код киоска на асфалтном путу за Средњи Грачац.  Граница на овој раскрсници иде 
путем на северозапад за Стаменчиће т.ј. за Јелошницу где избија на пут – граница са К.О. Вранеши а одатле 
иде на север све до границе са К.О. Подунавци где скреће на исток до асфалтног пута обухватајући насеље 
Срњевац. Тим путем иде до продавнице, где скреће путем на исток све до Грачачке реке где сада мења правац 
и иде на север Грачачком реком,путем,т.ј.границом К.О. Подунавци све до изласка на главни пут, Краљево – 
Врњачка Бања, код »Циганских» кућа ( јазом ),поред Гашовића где се ова зона и завршава. 
 

 
 

ПОПИСНИ КРУГ 1 



 
Граница пописног круга почиње од продавнице у Доњем Грачацу код «Зала» и иде магистралним путем Е – 5 
ка Краљеву, обухвата насеље « Цигани » до границе са К.О. Подунавци, где скреће на југ границом са К.О. 
Подунавци све до пресека са Грачачком реком. Одатле, граница продужава  низ Грачачку реку око 200 метара 
до куће Влајковић Радована где скреће на југ до раскрснице код куће Мише Влајковића. Даље граница 
наставља путем који води ка Основној школи у Продовки где излази на асфалтни пут па њиме иде, правцем ка 
северу, до продавнице у Доњем Грачацу где је пописни круг и почео. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 2 
 
Граница пописног круга почиње код раскрснице код Основне школе у Продовки, затим иде на запад путем 
поред школе, силази на раскрсницу пута код куће Мише Влајковића и наставља путем на север до реке код 
куће Влајковић Радована, па затим скреће на југ уз Грачачку реку и даље све границом са К.О. Подунавци где 
излази на пут Грачац – Подунавци. Одатле, граница продужава  путем ка Подунавцима у дужини од око 250 
метара где скреће на запад иза куће Сибина Медара границом са К.О. Подунавци све до раскрснице т. ј. 
границе са  К.О. подунавци и К.О. Вранеши. Граница даље наставља на југ око 400 метара до пута за 
Јелошницу, затим скреће на исток путем кроз Стаменчиће, сече асфалтни пут код киоска и даље иде ка 
Грачачкој реци поред куће Јована Чкреба. Прелази преко реке и путем између Дуркалића и Александрића и 
даље поред куће Добричић Радмана скреће на североисток где избија код куће Аџића Тисе па низбрдо 
асфалтним путем све до раскрснице код Основне школе код продавнице на Продовки где се пописни круг и 
завршава. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 3 
 
Граница пописног круга почиње од раскрснице код продавнице и школе на Продавки, иде асфалтним путем 
ка главици све до раскрснице код куће Тисе Аџића где скреће на исток поред куће Предрага Ћурчића, до 
раскрснице поред куће Жике Касалице. Овде граница скреће на североисток путем поред кућеЂуровић 
Деспота све до моста на Слатини код зграде Минић Небојше. Одатле иде све низ поток Слатину границом са 
К.О. Ново Село све до « Муше « где скреће на запад магистралним путем ка Краљеву до иза киоска где 
продужава на југ путем за игралиште, у дужини од  око 150 метара. Граница наставља до раскрснице од које 
скреће на запад путем кроз Ђошовиће, све до изласка на асфалтни пут код продавнице на Продавки где се 
пописни круг и затвара. 
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Граница ове зоне почиње од уласка Отрочке реке у појас атара К.О. Грачац а затим скреће на запад границом 
К.О. преко Бабићског брда све до тромеђе К.О. Отроци, К.О. Вукушица и К.О. Вранеши. Одатле граница иде 
према североистоку границом К.О. преко места званог «Саовци» и избија на пут који води лево за Јелошницу 
а граница се простире  десно на југоисток путем кроз Стаменчиће, пресеца главни асфалтни пут код киоска и 
силази путем до Грачачке реке поред куће Јована Чкребе. Граница наставља у правцу југа уз Грачачку реку 
све до улива Отрочке реке у њу, затим продужава Отрочком реком испод асфалтног пута за Доњи Грачац 
према југозападу све до уласка Отрочке реке у атар К.О. Грачац где се ова зона затвара. 

 
ПОПИСНИ КРУГ 1 

 
Граница пописног круга почиње од моста на Отрочкој реци код Задружног дома и иде асфалтним путем на 
запад до раскрснице код куће Драгањац Зорана, где прати асфалтни пут т.ј. скреће на североисток све до 
раскрснице између куће Рајка Мирјанића и Добре Медара где скреће на запад сеоским путем све до пута за 
Јелошницу, т.ј. до границе са К.О. Вранеши. Одатле граница наставља путем, правцем севера, у дужини од 
око 500 метара све до пута кроз Стаменчиће па затим њиме да киоска на главном асфалтном путу. Овде 
силази путем у реку поред куће Јована Чкреба, а потом се простире уз Грачачку реку до ушћа Отрочке реке у 
њу и даље Отрочком реком до моста на њој код задружног дома, где се круг затвара. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 2 
 



Граница пописног круга почиње од моста на Отрочкој реци код Задружног дома и иде асфалтним путем на 
запад до раскрснице код куће Драгањац Зорана, где прати асфалтни пут т.ј. скреће на североисток све до 
раскрснице између куће Рајка Мирјанића и Добре Медара где скреће на запад сеоским путем све до пута за 
Јелошницу, односно до границе са К.О. Вранеши. Одатле граница продужава у правцу запада и долази до 
четворомеђе између Грачаца, Вранеша, Вукушице и Отрока да би наставила у правцу југоистока обухватајући 
Бабићско брдо, границом са К.О. Отроци све до Отрочке реке, настављајући низ њу све до моста код 
задружног дома где се пописни круг затвара. 
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Граница ове зоне полази полази од ушћа Отрочког потока у Грачачку реку, затим иде низ Грачачку реку 
према северу све до испод куће Јована Чкребе где скреће на исток путем између кућа Александрића и 
Дуркалића и излази поред куће Добричић Радмана на главни асфалтни пут код Аџић Тисе. Од те раскрснице 
граница наставља путем на исток поред кућа Ћурчић Предрага иЂуровић Деспота до Слатинског потока 
испред зграде Минић Небојше, где скреће на југ уз Слатински поток око 1700 метара, границом К.О. Грачац и 
К.О. Ново Село и даље на југ путем и границом К.О. све до раскрснице до куће Жарка Милићевића. Потом, 
граница скреће путем на запад и иде поред куће Добривоја-Била Шљеровића до раскрснице код Рсоваца и 
Влајковића, од те раскрснице граница продужава 50 метара на север, затим скреће путем на запад све до 
изласка на раскрсницу код Богдана Рсовца. Даље граница скреће на севар асфалтним путем преко Рудог поља 
до Равни, т.ј. до раскрснице испред куће Миљојка Ђуровића где свраћа на запад путем кроз Дебељаке поред 
куће Жарка Дебељака и даље све до Грачачке реке, којом наставља у правцу севера, све до ушћа Отрочког 
потока у њу, где се ова зона и затвара. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 1 
 

Граница пописног  круга почиње код продавнице на Главици у Ђуровићима и иде на југ ка Рудом пољу до 
раскрснице на «Равнима», где скреће на запад путем кроз Дебељаке пролазећи Татарски поток. Граница даље, 
силази у Грачачку реку и простире се низ њу, све до пута поред куће Јована Чкреба. Ту граница скреће на 
исток поред кућа Александрића и Радомана Дуркалића и излази на асфалтни пут код куће Тисе Аџића а затим 
продужава на југ, асфалтним путем, све до продавнице на Главици где се пописни круг завршава. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 2 
 

Граница пописног круга полази од продавнице на Главици, иде путем на исток између кућа Пера и Влада 
Ђуровића до раскрснице код Тоша Касалице и даље на исток поред Симовић Микана и Дуке, затим наставља 
путем поред Мале Главице све до силаска у Слатину. Одатле граница иде низ Слатину ка северу, границом са 
К.О. Ново Село све до моста код куће Минић Небојше, где скреће на запад поред куће Ђуровић Деспота до 
раскрснице код куће Жика Касалице. Овде граница наставља путем испод Главице поред куће Предрага 
Ћурчића где излази на асфалтни пут испред куће Тисе Аџића а онда продужава на југ асфалтним путем све до 
продавнице на Главици где се овај пописни круг затвара. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 3 
 

Граница пописног круга полази од продавнице на Главици, иде путем на исток између кућа Пера и Влада 
Ђуровића до раскрснице код куће Тоша Касалице и даље на исток поред Симовић Микана и Дуке. Даље, 
граница наставља путем испод Мале Главице све до силаска у Слатину. Одатле иде  
 
 
границом са К.О. Ново Село на југ уз Слатину и пут, све до изласка пута у Новоселски атар код куће Жарка 
Милићевића, где скреће путем на запад поред Добривоја-Била Шљеровића, до раскрснице код Рсоваца и 
Влајковића. Од те раскрнице граница продужава 50 метара на север, затим скреће путем на запад све до 
изласка на раскрсницу код куће Богдана Рсовца, даље скреће на север асфалтним путем преко Рудог поља и 
»Равни» до продавнице код Главице где се пописни круг и завршава. 
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Граница ове зоне полази од ушћа Отрочког потока у Грачачку реку, простире се, кретајући се уз речни ток,  на 
југ до раскрснице-моста и даље путем на исток кроз Дебељаке поред куће Жарка Дебељака све до изласка на 
раскрсницу на Равнима испред куће Миљојка Ђуровића. Одатле граница иде асфалтним путем на југ до куће 
Богдана Рсовца и даље путем на југ према Кречанама и разделницом сливова Грачачке реке и Дуркалићског 
Потока, путем преко Чукара и Лазова на југ одакле скреће путем на југозапад у дужини око 2 километра 
обухватајући Прњавор, Сиње брдо и Растовик све до изласка на Крњу јелу т.ј. до границе са К.О. Каменица. 
Граница даље наставља на север међом катастарске општине, пресеца Палешку реку до К.О. Отроци, па 
одатле границом К.О. Отроци обухватајући потесе Палеж, Растовик, Жуњевац и Ињску главицу све до 
изласка на пут на Орницама код Милосављевића и Аџића, продужавајући на север до изласка на асфалтни пут 
код Дебељак Симка. Одавде граница наставља путем према Грачацу до куће Косте Марића где скреће на 
запад до Отрочке реке и одатле низ њу, до њеног ушћа у Грачачку реку, где се ова зона завршава. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 1 
 

Граница пописног круга почиње на раскрсници асфалтног пута за Горњи Грачац и пута који се одваја за 
Отроке и иде према северу од куће Косте Марића, где скреће на запад границом са К.О. Отроци све до 
Отрочке реке, а затим, све низ Отрочку реку до њеног улива у Грачачку реку. Одатле граница иде уз Грачачку 
реку па затим путем кроз Дебељаке до изласка на раскрсницу на Равнима испред куће Миљојка Ђуровића где 
скреће на југ асфалтним путем све до иза куће Крстивоја Каравесовића. Потом граница продужава на запад, 
путем преко Татарског потока и Рудог поља, обухватајући Зариће све до силаска у Грачачку реку и даље 
наставља до раскрснице за Отроке где се пописни круг затвара. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 2 
 

Граница пописног круга почиње на раскрсници асфалтног пута за Горњи Грачац и пута који одваја за Отроке 
и иде путем на исток ка Грачачкој реци па преко Рудог поља силази у Татарски поток и даље излази на 
асфалтни пут код куће Крстивоја Каравесовића. Одатле граница наставља на југ асфалтним путем према 
Горњем Грачацу, цркви, све до раскрснице код куће Богдана Рсовца где продужава право на југ путем поред 
куће Љубомира Рсовца, поред Кречана и даље вододелницом сливова Грачачке реке и Дуркалићког потока, 
излази преко Чукара на Лазове и  путем долази на Крњу Јелу. Ту граница скреће на северозапад и североисток 
обухватајући потесе Палеж, Растовик и Жуњевац, наставља према К.О. Каменица и Отроци све до изласка на 
Орнице код Милосављевића и Аџића. Граница даље излази на асфалтни пут код куће Дебељак Смиљка и иде 
према северу до раскрснице пута за Отроке, где је пописни круг и почео. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 3 
 
Граница пописног круга полази од раскрснице путева и границе К.О. Ново Село код куће Жарка Милићевића 
и иде на југ, путем пресеца Рашки поток, наставља границом са К.О. Ново Село и Рсовци све до уласка у 
Бистрик. Затим иде уз реку све до улива Ковачушког потока у њега где продужава у правцу југа Ковачушким 
потоком до изласка на поток до Ћелија са границом К.О. Рсоваца и даље уз Челињску реку све до границе са 
К.О. Каменица, где скреће на запад и иде путем, обухватајући Лазове све до врха Крња Јела. После, граница  
скреће на североисток и наставља путем преко Лазова и Чукара, разделницом сливова Дуркалићског потока и 
Грачачке реке, преко Кречана па Николичића све до раскрснице до куће Богдана Рсовца. Након тога граница 
скреће путем на североисток до изласка на пут за Рсовце, иде њиме око 50 метара на југ а затим код 
раскрснице од Влајковића и Рсоваца скреће на исток и иде путем код куће Добривоја Била Шљеровића све до 
раскрснице са К.О. Ново Село тј. код куће Жарка Милићевића где се овај пписни круг и затвара.  
 

ОПИС ГРАНИЦА ЗОНЕ 27 
 
Граница ове зоне полази код куће Петрашиновић Јована на месту где се поток Миленовац улива у Отрочку 
реку ( 200 метара од моста код куће Љубинка Марића низводно) и иде низ Отрочку реку до 300 метара до 
њеног ушћа у Грачачку реку,(то је место где Отрочка река прелази у К.О. Грачац), код куће Веселиновић 
Животе. Одатле се граница  простире у правцу југа, границом К.О. према Грачацу обухватајући имање 
Николић Светомира и окућницу Марић Љубомира и наставља граничним путем (асфалтни пут који води ка 



Грачачкој цркви), око 1400 метара поред кућа Јанковић Павла, Ћилерџић Николе и Стојана као и Веселиновић 
Христивоја које обухвата. Напред поменутим путем граница иде до имања Милосављевић Светомира где се 
одваја од пута и пролази поред куће Манојловић Радивоја, продужава међама имања Аџић Радивоја и 
Томислава, Ђурђевић Драгана, Манојловић Славољуба, Жерађанин Павла, окућницом Веселиновић 
Милосава, па међама Ћилерџић Радисава, Влајковић Славољуба и Радивоја, Ћилерџић Николе, обухватајући 
све наведене поседе а који уједно представљају границу К.О. Затим пролази путем поред шуме Дреновак 
Здравка и имања Радовановић Миодрага да би даље наставила границом са К.О. Грачац т.ј. међама имања 
Ђуровић Стојадина, Милосављевић Радована, Стаменчић Миодрага, Николић Максима (преко Иљашких 
планина, Жањевца и Кречана) и излази на Палешки поток и уз њега иде до пута који представља гранични пут 
са К.О. Каменица. Путем продужава у правцу севера преко места званих Палеж и Дечији гроб до Разбојишта 
где се поменути пут рачва а граница наставља десним путем, североисточно, који води ка селу. Пролази поред 
имања Плањанин Драгославе,  после приближно 100 метара долази до куће Зарић Божидара, обухватајући њу 
граница скреће путем лево, пролазећи поред куће Симић Милорада од оца Саве и стиже на раскрсницу. Ту 
граница иде путем лево, где  наставља још 150 метара до куће Марковић Милана коју обухвата и скреће десно 
са пута у правцу  југоистока. Одавде граница долази до Отрочке реке којом се простире све до места где се 
поток Миленовац улива у Отрочку реку  одакле је ова зона и почела. 
    

ПОПИСНИ КРУГ 1 
 

Граница пописног круга полази код куће Петрашиновић Јована, не обувахватајући је, на месту где се поток 
улива улива у Отрочку реку ( 200 метара од моста од куће Љубинка Марића низводно) и иде поред стругаре 
Ердоглија Бранка са њом у кругу, уз поток. Граница   пресеца асфалтни пут и наставља даље потоком до 
сеоског пута, да би њиме ишла пролазећи поред а не обухватајући куће Петрашиновић Јарослава, 
Милосављевић Рајка и Живојка и пок. Цветковић Славка. Граница продужава до куће Цветковић Младена не 
захватајући је па скреће лево путем поред куће,односно југозападном границом његовог имања одакле иде 
поред куће Цветковић Светолика до раскрснице где је викендица Радовановић Рада, обухватајући оба напред 
наведена власника. Потом, граница скреће десно ка «Бабином гробу», где се ломи лево обилазећи шуму 
Дреновак Здравка и излази на гранични пут ка К.О. Грачац, да би  од пута код имања Радовановић Миодрага, 
даље наставила границом ка К.О. Грачацу т.ј. међама имања Ђуровић Стојадина, Милосављевић Радована, 
Стаменчић Миодрага, Николић Максима (преко Иљашких планина, Жањевца и Кречана) и излази на Палешки 
поток и уз њега иде до пута који представља гранични пут са К.О. Каменица. Путем продужава у правцу 
севера преко места званих Палеж и Дечији гроб до Разбојишта где се поменути пут рачва а граница пописног 
круга иде десним путем, североисточно, који води ка селу. Пролази поред имања Плањанин Драгославе,  
после приближно 100 метара долази до куће Зарић Божидара, обухватајући њу граница скреће путем лево, 
пролазећи поред куће Симић Милорада од оца Саве и стиже на раскрсницу. Ту граница иде путем лево, где  
наставља још 150 метара до куће Марковић Милана коју обухвата и скреће десно са пута у правцу  југоистока. 
Одавде граница долази до Отрочке реке којом се даље простире, пролази поред воденице Тлачинац Радојице и 
Благојевић Милутина, продужава реком све до места где се поток Миленовац улива у њу  одакле је овај 
пописни круг почео. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 2 
 
Граница пописног круга полази код куће Петрашиновић Јована на месту где се поток Миленовац улива у 
Отрочку реку ( 200 метара од моста код куће Љубинка Марића низводно) и иде низ Отрочку реку до 300 
метара до њеног ушћа у Грачачку реку,(то је место где Отрочка река прелази у К.О. Грачац), код куће 
Веселиновић Животе. Одатле се граница  простире у правцу југа, границом К.О. према Грачацу обухватајући 
имање Николић Светомира и окућницу Марић Љубомира и наставља граничним путем (асфалтни пут који 
води ка Грачачкој цркви), око 1400 метара поред кућа Јанковић Павла, Ћилерџић Николе и Стојана као и 
Веселиновић Христивоја које обухвата. Напред поменутим путем граница иде до имања Милосављевић 
Светомира где се одваја од пута и пролази поред куће Манојловић Радивоја, продужава међама имања Аџић 
Радивоја и Томислава, Ђурђевић Драгана, Манојловић Славољуба, Жерађанин Павла, окућницом 
Веселиновић Милосава, па међама Ћилерџић Радисава, Влајковић Славољуба и Радивоја, Ћилерџић Николе, 
обухватајући све наведене поседе а који уједно представљају границу К.О. Даље иде граничним путем 
катастарске општине и поред шуме Дреновак Здравка не захватајући је, одваја се од границе К.О. и наставља 
путем преко «Бабиног гроба» до раскрснице поред викендице Радовановић Рада – Белоње, са њом у кругу. Ту 
граница скреће левим путем и продужава поред куће Цветковић Светолика, која не улази у овај пописни круг, 
и излази на сеоски пут обухватајући кућу Цветковић Младена где скреће лево и иде низ пут који води за село. 



Са десне стране, источно, остају куће пок. Цветковић Славка затим куће Милосављевић Живојка и Рајка и 
Петрашиновић Јарослава. Граница онда скреће лево до пресецања пута са потоком, улази у поток којим  
 
иде до пресека са асфалтним путем где лево остаје стругара Ердоглија Бранка коју не обухвата, наставља 
правцем севера уз поток до уливања у Отрочку реку где се пописни круг затвара. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 3 
 
Граница пописног круга полази на месту где Отрочка река прелази у К.О. Грачац, на око 300 метара до њеног 
ушћа у Грачачку реку код куће Веселиновић Животе. Одатле иде уз реку, пролази поред воденице Тлачинац 
Радојице и Благојевић Милутина не обухватајући их. Од Милутинове воденице иде уз реку још око 250 
метара, одатле се одваја и иде, северозападно, међом имања Марковић Милана које не обухвата и излази на 
пут којим у правцу југозапада иде 150 метара до куће Симић Милорада од оца Саве. После 50 метара граница 
скреће десно и пролазећи поред куће Зарић Божидара, не обухватајући је иде поред имања Плањанин 
Драгославе, продужава путем и скреће лево правцем североисток -  југозапад и путем иде преко Амбаришта 
до Разбојишта где се укршта са путем који представља границу према К.О. Каменица. Граница наставља у 
правцу севера граничним путем па скреће ка истоку границом К.О. према Вранешима т.ј. Присвојским 
потоком а затим потоком Товарница до имања Вукомановића и Коматине, одатле иде границом К.О. према 
Вранешима, границама имања Јеринић Бранислава, Ердоглија Божидара, Иричанин Светозара и Јеринић 
Петра укључујући и њихове поседе. Даље продужава границом К.О. према Вукушици међама поседа 
Радосављевић Слободана поред куће Обреновић Милована и границом имања Гољић Светислава 
обухватајући и те поседе. Онда прелази Петрушки поток иде путем 300 метара па међом имања Јеринић Петка 
да би поново наставила путем око 300 метара, ту пролази граница према К.О. Вукушици поред куће Ђуровић 
Славољуба, границама имања Зарић Томислава и Димитрија, Јеринић Срећка и Миленка, Ђуровић Станке и 
Јеринић Милосава. Одатле иде путем 150 метара источно а затим 200 метара северно да би наставила међама 
поседника Иричанин Здравка, Марић Драгојла, Грубић Стевана, поред куће Радосављевић Видосаве и куће 
Цветковић Пелагије и међом Марић Јована обухватајући и њихове поседе. Граница пописног круга се затвара 
код куће Веселиновић Животе где Отрочка река прелази у К.О. Грачац.   
 
 

ОПИС ГРАНИЦА ЗОНЕ 28 
 
Граница ове зоне полази од моста на путу Краљево – Врњачка Бања, преко Подунавачког потока у самом селу 
Подунавци, протеже се на исток путем Краљево – Крушевац, кроз село , све до циганских кућа односно до 
куће Савић Тихомира и Ђорђевић Милана укључујући и њих. Затим се простире  у правцу југа међом Боровић 
Мирослава обухватајући је па наставља правцем запада до јаза, продужава јазом источно од куће Поповић 
Драгутина до Гашовићке воденице где се укршта са путем и њиме иде до Грачачке реке. Граница иде реком 
300 метара а онда источном међом Медар Михајла да би наставила путем Подунавци – Грачац поред куће 
Стаменчић Жарка до поседа Божилов Стојана где скреће северозападно и ту иде границом  катастарске 
општине порема Грачацу јужним међама поседника Медар Милоша, Радић Милана, Бонџић Ружице, Радић 
Љубомира и Радуловић Милорада. Затим, прелази пут Отроци – Подунавци и иде границом катастарске 
општине према Вранешима и то јужним међама Петрашиновић Верољуба, Поповић Радослава, Радована, 
Јоксима, и Здравка, Вукомановић Радослава и Ђуричић Ратомира. Граница онда излази на Јелошнички поток 
и иде низ поток до ушћа са Вранешким потоком где се образује Подунавачки поток и њиме иде до моста на 
главном путу Краљево – Врњачка Бања где се ова зона затвара. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 1 
 
Граница пописног круга полази од моста на Подунавачком потоку на путу Краљево – Крушевац и иде њиме 
150 метара источно ка Крушевцу где скреће десно и иде асфалтним сеоским путем (Грачачки пут), између 
банке и зграде Милошевић Миодрага и Радетић Бранка. Граница наставља поменутим путем до ветеринарске 
станице не укључујући њу, где скреће десно у правцу запада поред аутомеханичарске радње и куће 
Белобрђанин Милорада које обухвата. Даље, продужава путем низ брдо поред куће Милетић Радослава и 
Савете да би на раскрсници ка имању Милетић Стевана, граница скренула десним путем – западно, те 
пролазећи поред имања Милетић Добрице са његове јужне стране, изашла на Подунавачки поток. Иначе сви 



напред поменути поседници парцела улазе у овај пописни круг. Граница продужава низ поток до моста на 
магистралном путу Краљево – Крушевац где се пописни круг затвара. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 2 
 
Граница пописног круга полази од Циганских кућа т.ј. од куће Савић Тихомира и Ђорђевић Милана 
укључујући и њих па се протеже западно, магистралним путем и тако иде до асфалтног сеоског пута 
(Грачаког пута), који пролази између банке и зграде Милошевић Миодрага и Радетић Бранка. Граница ту 
скреће и наставља поменутим путем до ветеринарске станице укључујући и њу и продужава лево у  
 
 
правцу истока и иде путем до раскрснице код куће Николић Светислава са њом у кругу. Потом, граница 
скреће десним путем правцем југа и тим путем иде до сеоског гробља не обухватајући га ( пролазећи са 
његове северне па источне стране), обухватајући кућу Поповић Драгутина и Гашовићку воденицу. Затим 
граница излази на јаз, који уједно и представља и границу К.О. ка Грачацу, продужава јазом код имања 
Боровић Милована које обухвата и долази до Циганских кућа (до куће Савић Тихомира), где се пописни круг 
затвара. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 3 
 

Граница пописног круга полази на раскрсници ветеринарске станице не обухватајући је и иде источним путем 
до куће Радетић Станоја укључујући је, и ту излази поново на пут који скреће десно у правцу југа и тим путем 
иде до сеоског гробља обухватајући га а пролазећи са његове северне па источне стране поред куће Поповић 
Драгутина и Гашовићке воденице које не припадају овом пописном кругу. Ту граница излази на јаз који 
уједно  представља границу К.О. ка Грачацу, потом се протеже границом катастарске општине, прво јазом а 
после се јаз укршта са путем и њиме иде до Грачачке реке, па наставља реком 300 метара а онда источном 
међом имања Медар Михајла да би наставила путем Подунавци – Грачац поред куће Стаменчић Жарка до 
поседа Божилов Стојана укључујући их обојицу,где наставља правцем запада, границом катастарске општине, 
јужним међама поседника Медар Милоша, Радић Милана, Бонџић Ружице, Радић Љубомира и Радуловић 
Милорада. Сви напред наведени поседи се налазе у овом пописном кругу. Затим граница излази на пут 
Отроци – Подунавци а то место је уједно и тромеђа између катастарских општина Подунавци, Грачац и 
Вранеши. На том месту се граница пописног круга одваја од границе катастарске општине, наставља горе 
поменутим путем поред кућа Видић Љубише, Боровић Радоша и Радомира до штале Главчић Бранка не 
обухватајући напред наведене власнике, па излази на раскрсницу и ту се одваја крајње левим путем (Грачачки 
пут). Њиме граница продужава поред куће Петрушић Првослава, коју не обухвата и куће Николић Алексе, 
Радетић Љубише и Недељковић Радослава укључујући њихове поседе, да би наставила даље до раскрснице 
код ветеринарске станице где се пописни круг и затвара. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 4 
 

Граница пописног круга полази од раскрснице код ветеринарске станице (не обухватајући је) и простире се 
јужно Грачачким путем поред кућа Јочић Бранислава и Мирослава, Петрашиновић Љубише, Петрушић 
Првослава, до штале Главчић Бранка, где долази до раскрснице која се одваја од Грачачког пута и иде крајње 
десним путем поред кућа Боровић Радомира и Радоша до куће Видић Љубише. Онда, на месту где је тромеђа 
између Грачаца, Подунаваца и Вранеша, граница скреће десно и иде јужном међом поседа Видић Љубише, па 
продужава границом К.О. ка Вранешима и то јужним међама Петрашиновић Верољуба, Поповић Радослава и 
Радована, Јоксимовић Здравка, Вукомановић Радослава и Ђуричић Ратомира. Сви напред поменути 
поседници улазе у овај пописни круг. Граница потом излази на Јелошнички поток и иде низ поток до ушћа са 
Вранешким потоком где образује Подунавачки поток и њиме наставља до пута који пролази јужном међом 
окућнице Миљковић Добрице не укључујући је. Тим путем продужава до раскрснице код окућнице Видић 
Сибина обухватајући и његов посед, где скреће лево у правцу севера и наставља путем поред кућа Видић 
Крстивоја, Тошковић Милке и Јочић Бранислава које обухвата. На крају граница излази на раскрсницу код 
ветеринарске станице где се пописни круг затвара. 
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Граница ове зоне полази на мосту, на путу Краљево – Крушевац, преко Подунавачког потока и иде низ реку 
до ушћа Јелошничког потока у Вранешки поток а затим Вранешким потоком после 150 метара скреће на 
северозапад. Одатле иде правцем севера, границом К.О. према Вранешима и то западним међама имања 
Чомагић Милорада и Милоша поред куће Чомагић Миодрага где излази на пут који води од Вранеша ка 
Подунавцима и њиме иде око 550 метара. Онда скреће од пута лево, правцем запада границом К.О. међама 
имања власника Савковић Милоша, Дишовић Бранислава, Пандрц Живка, Бачевац Живорада, Дишовић 
Живорада и ти избија на Веселски поток. Даље граница наставља потоком, прелази пут Краљево – Крушевац 
и од пута иде још 140 метара где се одваја од потока код имања Иричанин Светозара,затим продужава 
границом К.О. међама поменутог Светозара, Вујовић Славољуба, Елбић Миодрага, Белобрђанин Љубише, 
Радовић Момира, Бачевац Животе, Петровић Радисава, Лисинац Радоја. Граница даље иде путем 300 метара а 
затим међом Дуњић Љубише, Марковић Милана, Белобрђанин Радоша, Каравесовић Радојка, Веселиновић 
Десимира, Пауновић Војимира, Милосављевић Драгољуба обухватајући и њихове поседе, онда сече право на 
Мораву код званог места « Прудови «, наставља Моравом до сеоског пута где се одваја. Даље иде  
 
 
 
сеоским путем који води од Мораве за Подунавце обухватајући кућу Петровић Данице и излази до главног 
пута Краљево – Крушевац где се ова зона и затвара. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 1 
 
Граница пописног круга полази од моста на Подунавачком потоку на путу Краљево – Крушевац и иде низ 
поток поред куће Чомагић Ратомира обухватајући и њу па продужава низ поток до реке Западне Мораве. 
Наставља око 360 метара низ Мораву и скреће у правцу југа границом К.О. ка Грачацу и иде 250 метара уз 
Грачачку реку. Граница пописног круга продужава сеоским путем који води од Мораве за Подунавце и на 
удаљености од 250 метара до асфалтног пута Краљево – Крушевац, одваја од поменутог сеоског пута и иде 
међама Миљић Драгослава и Оташевић Светолика обухватајући и њихове поседе као и кућу Петрушић 
Данице да би изашла на магистрални пут Краљево – Крушевац. Одатле се граница пописног круга протеже, 
правцем запада, магистралним путем, до моста на Подунавачкој (Јелошничкој) реци у самом селу где се овај 
пописни круг и затвара. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 2 
 

Граница пописног круга полази од моста на путу Краљево – Крушевац преко Подунавачког потока и иде уз 
реку југозападно до ушћа Јелошничког потока у Вранешки поток а затим Вранешким потоком за 150 метара 
скреће на северозапад. Одатле продужава правцем севера, границом према К.О. Вранеши, западним међама 
имања Чамагић Милорада и Милоша поред куће Чамагић Миодрага где излази на пут који води од Вранеша 
ка Подунавцима и њиме иде око 550 метара да би ту скренула лево, правцем запада, границом катастарске 
општине т.ј. међама власника Савковић Милоша, Дишовић Бранислава, Пандрц Живка, Бачевац Живорада и 
Дишовић Живорада па избија на Веселски поток. Онда граница пописног круга иде потоком до магистралног 
пута Краљево – Крушевац када се одваја од границе К.О. и продужава магистралним путем на исток до моста 
на Подунавачкој (Јелошничкој) реци у самом селу где се пописни круг затвара. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 3 
 

Граница пописног круга полази од моста на Подунавачком потоку на магистралном путу Краљево – 
Крушевац и иде путем до Веселског потока који уједно представља границу К.О. да би низ поток ишла још 
140 метара, где се одваја од њега код имања Иричанин Светозара. Одатле продужава границом катастарске 
општине ка Вранешима, међама поменутог Иричанин Светозара, Вујовић Славољуба, Елдић Миодрага, 
Белобрђанин Љубише, Радовић Момира, Бачевац Животе, Петровић Радисава и Лисинац Радоја. Даље 
граница иде путем 300 метара а затим међом Дуњић Љубише, Марковић Милана, Белобрђанин Драгише, 
Каравесовић Радојка, Веселиновић Десимира, Пауновић Војимира, Милосављевић Драгољуба. Граница 
наставља низ Западну Мораву од званог места «Прудови», до ушћа Подунавачког потока у Мораву, па 
продужава уз Подунавачки поток до моста на Подунавачком потоку у самом селу на магистралном путу 
Краљево – Крушевац где је и почетак пописног круга. 
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Граница ове зоне која уједно представља и пописни круг, почиње на Грабљем потоку на званом месту  Грабак  
источно од куће Вујашанин Станоја (Тоша) из Вукушице, па даље иде према истоку и пресеца сеоски пут. 
Затим граница наставља према југоистоку, прелази северном границом парцеле Радосављевић Драгана из 
Вукушице, па малим делом излази на Вујашки поток, затим граница наставља ка југу источним делом парцеле 
Маринковић Александра од оца Драгића из Вукушице и парцеле Радосављевић Душана од оца Драгослава из 
Вукушице и излази на поток Градине, па скреће ка југоистоку и излази на општински пут, наставља ка југу до 
тромеђе са К.О. Отроци Грачац и Вранеши. Од тромеђе, граница иде према југозападу све границом са К.О. 
Отроци   (звано место  Недело ), пролази јужно од парцеле Радосављевић Петра од оца Јована,јужно од цркве 
у Вукушици, пресеца пут Вукушица – Отроци на званом месту Степандело и реку Товарницу па излази на 
подножјеЦрног врха до границе са Вранешима и Отроцима на званом месту Товарница. Од Црног врха 
граница иде према севрозападу потоком Врело који се простире подножјем Црног врха, затим граница 
наставља општинским путем другог реда ка северозападу (северном страном шуме која припада СО Врњачка 
Бања), сече реку Товарницу и даље наставља општинским путем, сече главни сеоски пут Вранеши – 
Вукушица – Отроци и наставља северном страном Грабљим потоком, пресеца поток Доточковину, затим 
наставља Грабљим потоком ка истоку и пролази северном страном поред куће Вујашанин Станоја где је и 
почела ова зона тј. пописни круг. 
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Граница ове зоне почиње на мосту код пруге код Дишовића и простире се у правцу југа, узводно Веселичким 
потоком, скреће лево па наставља границом са К.О. Подунавци. Граница даље обухвата куће Савковића иде уз 
пут према лугу скреће десно испод брда, продужава низ пут до раскрснице са главним путем враћа се назад 
правцем севера до пресека са Веселичким потоком иде узводно потоком до раскрснице пута који води за 
Продановиће. Овде граница наставља поред Васиљевића путем до раскрснице са задружним имањем (одузето 
од Саве Сеничанина), свраћа десно и продужава правцем севера где иде границом са К.О. Врба и излази на 
главни пут Краљево-Крушевац који пресеца и прелази преко пруге границом између Врбе и Вранеша. Ту 
граница улази у поток Балабан, па у поље где међом између Вранеша и Врбе долази до реке Западне Мораве 
којом наставља низводно све до границе између Вранеша и Подунаваца. Онда се враћа  границом К.О. 
Вранеши и К.О. Подунавци, иде до зимовника Јевре Лисинца где наставља путем па скреће према истоку 
обухвата кућу Цветковић Милана и кућу Животе Бачевца. Затим, граница захвата Задружно имање Саве 
Сеничанина и зимовник Мале Вуковића па  Лисинско гробље и излази на мост код Дишовића поред пруге, где 
је и почела ова зона. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 1 
 
Граница пописног круга почиње на мосту код пруге код Дишовића, простире се у правцу југа, узводно 
Веселичким потоком, скреће лево и наставља границом са К.О. Подунавци обухвата куће Савковића иде уз 
пут према лугу. Граница, онда свраћа десно испод брда, продужава низ пут до раскрснице са главним путем 
па се враћа назад правцем севера до пресека са Веселичким потоком којим се простире узводно, до 
раскрснице пута који води за Продановиће. Граница наставља даље и иде поред Васиљевића путем до 
раскрснице са задружним имањем (одузето од Саве Сеничанина), скреће десно и продужава правцем севера 
где иде границом са К.О. Врба и излази на главни пут Краљево-Крушевац. Одавде граница наставља главним 
путем до Дишовића моста где се овај пописни круг завршава. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 2 
 
Граница пописног круга почиње на мосту испод пруге код Дишовића, иде уз главни пут до Врбе, прелази 
преко пруге границом Врба-Вранеши, улази у поток Балабан, онда улази у поље и даље границом између 
Вранеша и Врбе долази до реке Западне Мораве. Овде граница наставља низводно реком, којом долази све до 
међе са Подунавцима одакле се враћа  границом К.О. Вранеши и К.О. Подунавци и иде до зимовника Јевре 
Лисинца. Затим, наставља путем па скреће према истоку, обухвата кућу Цветковић Милана и кућу Животе 



Бачевца, Задружно имање Саве Сеничанина и зимовник Мале Вуковића. Граница даље обухвата Лисинско 
гробље и излази на Дишовића мост код пруге, где се и завршава овај пописни круг. 
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Граница ове зоне почиње од моста на Веселичком потоку и пута од Продановића, обухватајући његову 
источну страну  простире се путем до раскрснице, затим скреће десно путем поред Миме и Миленка 
Подановића које  не захвата већ само десну страну пута. Граница продужава  уз тај пут до Петричковића, 
затим скреће лево од  забрана Саве Сеничанина, наставља уз пут поред имања Зеле Сеизовића и тим путем 
излази на  раскрсницу код Пурдове куће. Овде граница скреће десно уз пут до гробља, којим продужава даље 
све до Врбе.  У потоку Плоча се простире  низ поток, границом до КО Врба, све до пута који иде од проданске 
мале односно задружног имања. Ова зона је уједно и пописни круг. 

 ПОПИСНИ КРУГ 1 
 

Граница пописног круга почиње од моста на Веселичком потоку и пута од Продановића источна страна, простире 
се путем до раскрснице затим скреће десно путем поред Миме и Миленка Продановића које не обухвата већ само 
десну страну. Затим граница иде уз тај пут до Петричковића, где свраћа лево од  забрана Саве Сеничанина и 
наставља уз пут поред имања Зеле Сеизовића. Пружајући се тим путем граница излази на  раскрсницу код Пурдове 
куће, иде десно уз пут до гробља и продужава даље путем све до Врбе. У потоку Плоча  иде низ поток границом до 
КО Врба све до пута који иде од проданске мале односно задружног имања. Пописни круг је уједно и зона. 
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Граница ове зоне почиње на раскрсници асфалтног пута и пута који иде испод Веселичких кућа и простире се 
правцем истока, описаним путем, према Смиљкином лугу. Одавде граница скреће  
 
десно уз пут где долази на раскрсницу са путем који иде за Подунавце, продужава путем за Вранеше до 
раскрснице код  куће Терзића где свраћа лево и наставља даље, простирајући се уз Вујашки поток. Затим 
граница иде до уливања Грабљег потока у Вујашки одакле се простире узводно Грабљим потоком, долази до 
главног пута из Вранеша који пресеца и продужавајући уз поток стиже до пута који иде за шуме а пролази 
изнад Пурдове куће.Враћа се тим путем тако да Пурдова кућа остаје десно затим скреће лево поред кућа 
Радоњића. Граница продужава путем,у шуму, поред имања Зела Сеизовића, истим путем силази до забрана 
Саве Сеничанина затим наставља низ главни пут који пролази поред куће Мине и Миленка Продановића са 
десне стране а Мата Продановића са леве стране. Одавде граница иде низ пут до раскрснице код водникове 
куће, скреће лево до уласка у Веселички поток којим продужава низводно до асфалтног пута па се враћа уз 
пут једно 200 метара и долази на раскрсницу где је ова зона и почела. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 1 
 

Пописни круг почиње на граници асфалтног пута и пута који иде испод Веселичких кућа и простире се 
асфалтним путем поред дома и школе све до Грабљег потока. Овде граница наставља Грабљим потоком који 
иде иза шуме а пролази изнад Пурдове куће, враћа се тим путем тако до Пурдове куће, потом скреће лево 
поред кућа Радоњића. Граница продужава путем у шуму поред имања Зела Сеизовића, истим путем силази до 
забрана Саве Сеничанина па иде низ главни пут који пролази поред куће Мине и Миленка Продановића са 
десне стране а Мата Продановића са леве стране. Граница наставља низ пут до раскрснице код водникове 
куће, свраћа лево до уласка у Веселички поток иде низ поток до асфалтног пута враћа се уз пут једно 200 
метара и долази на раскрсницу где је овај пописни круг  почео. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 2 
 

Граница пописног круга почиње на раскрсници асфалтног пута и пута који иде испод Веселичких кућа и 
простире се правцем истока, описаним путем, према Смиљкином лугу. Одавде граница иде десно уз пут, 
долази на раскрсницу са путем који иде за Подунавце,продужава путем за Вранеше до раскрснице код  куће 
Терзића где скреће лево и наставља даље, простирајући се уз Вујашки поток. Затим граница иде  до уливања  
Грабљег  у Вујашки поток одакле се простире узводно Грабљим потоком, којим долази до главног пута из 
Вранеша. Овде граница скреће на главни пут који је асфалтиран и иде њим поред школе и дома све до 
раскрснице где је и почео овај пописни круг. 



 
ПОПИСНИ КРУГ 3 

 
Граница пописног круга почиње на путу изнад Смиљкиног луга и имања Чкауљића до раскрснице код 
Терзићеве куће иде у Вујашки поток којим наставља даље све до слива са Грабљим потоком. Овде граница 
продужава потоком кретајући се уз његов ток све до места где се сече са главним путем из села Вранеша, 
скреће лево и иде границом села Вранеши и Вукушице, испод Градине враћа се и простире се уз Вујашки 
поток, наставља уз поток Градине па лево на главни Јелошнички пут где излази код куће Радивоја Чамагића. 
Изнад његове куће граница скреће лево, иде уз поток Букуревац,све границом са К.О. Отроци, свраћа лево и 
излази на пут, враћа се јаругом испод Ирине и куће Чамагића улази у поток који је уједно и граница са К.О. 
Грачац. Овде се враћа  на главни пут, долази до тригонометра и скреће лево границом К.О.Подунавци и 
Вранеши, пресеца пут који иде до продавнице у Јелошници. Граница силази у Јелошнички поток наставља 
низ поток до раскрснице према Шолу Марковићу, обухвата његову кућу па иде његовим имањем на 
раскрсницу поред тригонометра и излази на пут.  
 

ПОПИСНИ КРУГ 4 
 
Граница пописног круга почиње код потока Плоче и пута који иде од Продановића, простире се границом 
К.О. Врба и К.О. Вранеши, улази у реку Товарницу којом продужава кретајући се уз њен ток. Граница, затим 
прелази уз пут преко села Драгосињци, иде до Црног врха свраћа лево у поток Врело, затим скреће десно 
границом К.О. Вранеши и К.О. Вукушица.  Пресеца реку Товарницу наставља на пут, улази у Грабљи поток и 
продужава низ поток, онда скреће лево на пут који иде од Пурдове куће. Граница долази до раскрснице где 
скреће у шуму па иде путем који води у Равни гај према гробљу и тим путем излази на поток Плочу и долази 
до краја пописног круга.  
 
 

ОПИС ГРАНИЦА ЗОНЕ 34 
 
Северна граница ове зоне почиње на месту где Суви поток сече пут па тим путем и Гвоздачком реком иде према 
истоку северном границом до Брезне и то до места Добре Воде. Одатле граница продужава  
 
 
према истоку путем односно границом са Каменицом до Селишта одатле се овај статистички круг граничи са К.О. 
Рсавци све до тромеђе Гоч - Рсавци - Ново Село. Ту напушта пут и иде границом са Новим Селом и обухвата 
насеље Бисерчићи, скреће ка југу уз поток до изнад ловачке куће где мења правац ка истоку, обухвата викенд 
насеље и границом са К.О. Врњачка Бања,односно главним,путем долази до Станишанаца. Одавде иде према 
југозападу границом са Станишинцима пресеца Гочку реку и излази на Љуктен до тромеђе Станишинци – Гоч – 
Рогавчина, даље граница скреће према западу и прелази поток обухватајући Бурмаско гробље и насеље Бурмази па 
делом иде уз Бурмаску реку,даље иде према северозападу границом са Рогавчином до тромеђе Рогавчина – Предоле 
- Гоч где граница скреће ка југозападу а затим ка западу путем и венцом Равне планине све до тромеђе Гоч – Брезна 
- Предоле код извора Ћелави поток. Одатле скреће ка северу путем до места где Суви поток сече пут до Гвоздачке 
реке и долази до почетне тачке ове зоне. Ова зона је уједно и пописни круг. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 1 
 
Северна граница пописног круга почиње на месту где Суви поток сече пут па тим путем и Гвоздачком реком 
иде према истоку северном границом до Брезне и то до места Добре Воде. Одатле граница продужава према 
истоку путем односно границом са Каменицом до Селишта одатле се овај статистички круг граничи са К.О. 
Рсавци све до тромеђе Гоч - Рсавци - Ново Село. Ту напушта пут и иде границом са Новим Селом и обухвата 
насеље Бисерчићи, скреће ка југу уз поток до изнад ловачке куће где мења правац ка истоку, обухвата викенд 
насеље и границом са К.О. Врњачка Бања,односно главним,путем долази до Станишанаца. Одавде иде према 
југозападу границом са Станишинцима пресеца Гочку реку и излази на Љуктен до тромеђе Станишинци – Гоч 
– Рогавчина, даље граница скреће према западу и прелази поток обухватајући Бурмаско гробље и насеље 
Бурмази па делом иде уз Бурмаску реку,даље иде према северозападу границом са Рогавчином до тромеђе 
Рогавчина – Предоле - Гоч где граница скреће ка југозападу а затим ка западу путем и венцом Равне планине 
све до тромеђе Гоч – Брезна - Предоле код извора Ћелави поток. Одатле скреће ка северу путем до места где 



Суви поток сече пут до Гвоздачке реке и долази до почетне тачке пописног круга. Пописни круг је уједно и 
зона. 
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Граница ове зоне почиње на мосту на реци Кривачи на месту где се ова река улива у реку Загржу до К.О. 
Бзеница. Одатле она иде правцем ка северозападу, границом са К.О. Бзеница обухватајући викенд насеље 
Александровчана, пролази западно од гробља и једним делом, правцем исток – запад, долази до тромеђе 
Станишинци – Бзеница – Рогавчина. Од тромеђе наставља ка северозападу, границом са Рогавчином, излази 
на Љуктен, па даље правцем ка северу до тромеђе Станишинци - Рогавчина – Гоч. Од ове тромеђе, правцем 
североистока, иде границом са К.О. Гоч, пресеца Гочку реку и реку Загржу, па преко Лисје пољане, 
обухватајући поток Месарник, долази до главног пута кроз село Гоч. Пресеца овај пут, па у благом луку, иде 
границом са Врњачком Бањом обухватајући хотел «Бели извор», правцем југозапад – североисток, а онда 
скреће ка југозападу до Боровачког потока, кога пресеца па поново иде према северозападу до пресека са 
Ђавољим потоком. Тада иде правцем  према југозападу око 400 метара а онда скреће према северозападу до 
тромеђе Станишинци – Врњачка Бања – Руђинци, продужава према истоку границом са Руђинцима, обухвата 
викенд насеље «Мрка стена» и излази на главни пут за Гоч. Овим путем наставља све до «Катуништа» - 
раскрснице код чесме, па скреће путем према школи и Задружном дому, захватајући гробље код 
Миодраговића и куће Чолића и Миодраговића. Граница иде даље, западно од школе, сеоским путем који води 
за Александровац, обухвата кућу Думановић Стратимира и истим путем долази до К.О. Стрменица пролазећи 
између имања Думановић Радича и имања Думановић Милоша. Одатле се граница протеже ка западу поред 
К.О. Стрменица а потом границом са К.О. Бзеница, преко Лисца, излази на мост на реци Кривачи, где се ова 
зона завршава.   
 

ПОПИСНИ КРУГ 1 
 

Граница овог пописног круга почиње на мосту на реци Кривачи на месту где се ова река улива у реку Загржу 
до К.О. Бзеница. Одатле она иде правцем ка северозападу, границом са К.О. Бзеница обухватајући викенд 
насеље Александровчана, пролази западно од гробља и једним делом, правцем исток – запад, долази до 
тромеђе Станишинци – Бзеница – Рогавчина. Од тромеђе наставља ка северозападу, границом са Рогавчином, 
излази на Љуктен, па даље правцем ка северу до тромеђе Станишинци - Рогавчина – Гоч. Од ове тромеђе, 
правцем североистока, иде границом са К.О. Гоч, пресеца Гочку реку и реку Загржу, па преко Лисје пољане, 
обухватајући поток Месарник, долази до главног пута кроз село Гоч. Пресеца овај пут, па у благом луку, иде 
границом са Врњачком Бањом обухватајући хотел «Бели извор», правцем југозапад – североисток, а онда 
скреће ка југозападу до Боровачког потока, кога пресеца па поново иде према северозападу до пресека са 
Ђавољим потоком. Одатле иде према истоку границом са Врњачком Бањом а затим границом са Руђинцима, 
обухвата  
 
 
викенд насеље «Мрка стена» и излази на асфалтни пут Врњачка Бања – Гоч. Овим путем иде према југозападу 
до раскрснице путева Врњачка Бања – Бели Извор и пута Врњачка Бања – Митрово Поље, одакле иде путем за 
Митрово Поље западно од дечијег одмаралишта а источно од цркве и тако све до почетне тачке пописног 
круга на мосту односно реци Кривачи. 
 

 
 

ПОПИСНИ КРУГ 2 
 

Граница пописног круга почиње код моста на реци Кривачи где се иста улива у Загржу па иде према 
североистоку путем Митрово Поље – Врњачка Бања источно од цркве а западно од дечијег одмаралишта кога 
обухвата. Продужава даље истим путем све до раскрснице код чесме, где скреће путем према школи и 
Задружном дому, обухватајући куће Чолића и Миодраговића. Граница наставља у правцу запада, од школе, 
сеоским путем који води за Александровац, захвата кућу Думановић Страхимира па истим путем долази до 
К.О. Стрменица, пролазећи између имања Думановић Радича и Думановић Милоша. Одатле се граница 
протеже према западу, границом са К.О. Стрменица а потом границом са К.О. Бзеница, преко Виљка и Лисца 
где долази до почетне тачке овог пописног круга. 



 
 

ОПИС ГРАНИЦА ЗОНЕ 36 
 
Граница ове зоне почиње на раскрсници путева код Задружног дома и школе па иде путем према западу, до 
раскрснице овог пута са путем за Гоч и Митрово Поље, код чесме. Одатле путем Гоч - Врњачка Бања граница 
иде до Руђинаца, северно од «Мрке стене», где напушта пут и скреће ка северу где излази на поток којим 
наставља до тромеђе Станишинци - Руђинци - Дубље. Са Дубљем се граничи око 350 метара па скреће ка 
истоку и граничи се са Попином, и пошто пресече сеоски пут мења правац и иде према југоистоку до потока 
Ситаревица. Уз овај поток, односно границом са Брезовицом, преко Дреноваче, иде све до на, око 100 метара 
до његовог изворишта, ту мења правац према југоистоку а даље ка истоку до тромеђе Станишинци - 
Брезовица - Стублице, потом, скреће ка југу излази на поток и њиме односно границом са Стублицом, иде до 
тромеђе Станишинци - Стублица - Врбница. Ту пресеца пут па продужава границом са Врбницом и то према 
југозападу, затим према западу, границом са Стрменицом до пута који долази до Задружног дома и школе а 
иде према Александровцу. Од тог места иде у правцу школе, сеоским путем, између имања Думановић Радича 
и Думановић Милоша а западно од куће Думановић Стратимира где граница долази до почетне тачке ове 
зоне, на раскрсници код Задружног дома и школе. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 1 
 

Граница овог пописног круга почиње на раскрсници сеоског пута западно од Задружног дома и основне 
школе и пута који пролази поред школе  и задружног дома па овим путем иде према северозападу до пута 
Врњачка Бања - Митрово Поље, код чесме. Одатле путем Гоч - Врњачка Бања, граница иде све до Руђинаца, 
северно од Мрке Стене. Овде напушта пут и скреће ка северу где излази на поток Речица. Потоком наставља 
до тромеђе Станишинци - Руђинци - Дубље, продужава границом са Дубљем око 350 метара, пресеца реку 
Каменицу и долази до сеоског пута на тромеђи Дубље - Попина - Станишинци. Овим путем креће правцем 
према југозападу, преко Владенца а поред гробља у Станишинцима, па наставља даље према југу истим 
путем. Граница даље иде преко Дреноваче па долази на почетну тачку, односно раскрсницу путева, западно 
од школе. 
 

ПОПИСНИ КРУГ 2 
 

Граница пописног круга почиње на раскрсници путева западно од Основне школе и Задружног дома па иде 
према североистоку, путем преко Дреноваче, затим ка Владенцу па истим путем, поред гробља, излази до 
границе са Попином. Одавде скреће, према југоистоку и југу, границом са К.О. Брезовица, наставља уз поток 
Ситаревица преко Дреноваче, иде на око 100 метара од извора Ситаревице, где мења правац према југоистоку, 
потом ка истоку до тромеђе Станишинци - Брезовица - Стублица. Даље граница иде ка југу, излази на поток, и 
њиме т. ј. границом са Стублицом, иде до тромеђе Станишинци - Врбница - Стублица. Ту пресеца пут па иде 
границом са Врбницом у правцу југозапада, а онда запада, границом са Стрменицом, све до пута који долази 
од Задружног дома Станишинци а иде према Александровцу. Од тог места граница продужава у правцу школе 
и Задружног дома поменутим путем, између имања Думановић Радича и Думановић Милоша а западно од 
куће Думановић Стратомира где се пописни круг затвара. 
 
 
 

III ДИНАМИКА ВРШЕЊА ПОПИСА 
 

У току једног месеца извршити попис 3 - 4 зоне, почев од дана ступања на снагу овог програма, тако 
да попис објеката у свим зонама буде завршен до 15.11.2016.год.  
 

IV ЈАВНОСТ ПОПИСА 
 

Грађани ће путем медија бити информисани о оријентационом времену и поступку пописа незаконито 
изграђених објеката, како би могли да на време пописивачима ставе на увид комплетну документацију којом 
располажу и пруже све потребне информације у циљу бржег и ефикаснијег спровођења пописа. 

 



V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

На основу овог Програма Заменик начелника општинске управе донеће решењa о формирању пописне 
комисије и пописивача. 

Упутства за рад доноси пописна комисија, на основу аката донетих од стране надлежног 
министартсва. 

Отклањање евентуалних недостатака насталих у току пописа, вршиће се у периоду од 15.11. до 
26.11.2016.године. 

Овај програм ступа на снагу даном доношења и исти ће бити објављен на интернет презентацији 
општине Врњачка Бања. 

 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
                                           Број:  
 

 
 
 
 
                     

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ, 
                                                                           Славиша Пауновић, дипл.правник  
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